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M E C A Z D A N  H A K İ K A T E

ULUSLARASI SEMPOZYUM

“MECAZDAN HAKÎKATE AŞK”

AŞK KONULU TEORİK VE PRATİK TEMELLİ DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR

“Şiddetli ve aşırı sevgi; bir kimsenin kendisini tamamen sevdiğine adaması, sevgilisinden başkasını görmeyecek kadar ona düşkün 
olması” anlamına gelen aşk, bir kişi ya da bir nesneye tutkuyla yönelişi ve sevmeyi belirten bir kelimedir. Sarmaşık anlamına gelen 
aşaka’dan türetildiği kabul edilir. Bunun nedeni tıpkı sarmaşığın kuşattığı ağacın suyunu emmesi, onu soldurup zayıflatması ve bazen 
de kurutmasında olduğu gibi aşırı sevginin de âşığın ilgisini mâşukundan başkasından kesmesi, onu sarartıp soldurması ve hatta 
öldürmesidir.

İnsan dünyasıyla ilgilenen, teorik ve pratik açıdan insanı anlamaya yönelen hiçbir akım ve bilimsel faaliyet aşka karşı kayıtsız kalmamıştır. 
Bu sebeple aşkın insan dünyasıyla ilgili temel fenomenlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insan ne sırf maddeye dayalı bir 
varlıktır, ne sırf olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisine göre konum alan rasyonel bir canlıdır. Aksine insanın tinsel bir boyutu, duygusal 
bir yönü, dış dünyasını çoğu zaman egemenliği altına alan bir iç dünyası vardır. Bu sebeple insanın mânevî tarafının rasyonel tarafına 
çoğu zaman üstün geldiğini söyleyebiliriz.

İnsan bazen kendi varoluşunu ve diğer varlık, nesne ve olayları rasyonel cihetten bazen de tinsel-mânevî cihetten problematik bir 
şekilde ele alır. Dolayısıyla o, varlığa, nesneler dünyasına ve olaylara hem rasyonel, hem de tinsel ve mânevî hatta irrasyonel anlamlar 
yükler. Bu açıdan insanın anlam dünyası incelendiğinde, onun bu dünyasında en köklü etkinin aşka ait olduğunda kuşku yoktur. Bunun 
için aşk, entelektüel ilginin odağı olmayı ve akademik enstrümanlarla incelenmeyi fazlasıyla hak etmektedir. İşte bundan dolayı aşkın 
insan dünyasındaki bütün tezahürlerine yönelik bir çalışma yapma hedefiyle ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi ve Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf 
Araştırmaları Enstitüsü olarak “Teoriden Pratiğe-Mecazdan Hakîkate Aşk” başlığı altında aşk üzerine bir sempozyum yapmaya karar 
verdik. Sempozyum beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri ve sanat ve estetik alanlarında aşk ile ilgili çalışmaları kapsayacak 
şekilde planlanmıştır. Bu çerçevede sempozyumumuza katkılarınızla bizleri şereflendirmenizi umuyoruz. Şimdiden değerli katkılarınıza 
müteşekkir olduğumuzu ifade eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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International Symposium

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

LOVE (ʿIŠQ), FROM METAPHOR TO TRUTH

INTERDISCIPLINARY THEORETICAL AND PRACTICAL-BASED STUDIES IN LOVE

Love, which denotes “a pronounced and exaggerated affection; complete devotion to the beloved; the state of being too fond of 
someone/something to see anything else”, is a word that signifies a passionate inclination towards a person or an object. It is commonly 
accepted to derive from the root ashaka which signifies the ivy plant, since exaggerated love is believed to make the lover pine away 
and even cause his/her death, just as the ivy plant, winding around the trunk of a tree, suffocates it. 

No movement or scientific activity that intends, both in theory and practice, to understand human beings could ever remain indifferent 
to love. As a consequence, it is legitimate to say that love is among the most fundamental phenomena which relate to the life of a 
human being. Because a human being is not merely a material or rational being that positions himself/herself according to cause and 
effect relationship between phenomena. On the contrary, he/she has a spiritual and emotional aspect that cannot be overlooked and 
an inner world which usually predominates his/her outer world. For this reason, it can be said that this spiritual side of a human being 
usually predominates his/her rational side.

Man can sometimes approach the question of his own existence, of other beings, objects or particular situations in a problematic 
manner, whether it be from a rational or a spiritual point of view, and thus can assign both rational and spiritual or even irrational 
meanings to a particular being, an object or a situation. As a matter of fact, there is no doubt that love has the most prominent place in 
man’s world when everything that he deems meaningful is examined. For this reason, love deserves to be the focus point of intellectual 
endeavor and to be examined with academic instruments. As a consequence, with the aim of exploring love’s manifestations in all 
walks of human life, ÇOMÜ Faculty of Divinity and Üsküdar University Institute of Sufi Studies decided to organize a symposium with the 
title “Love, From Metapher to Truth.” The symposium is open to studies coming from the fields of Humanities, Social Sciences, Physical 
Sciences, Art and Aesthetics. We are looking very much forward to your contributions and would like to thank you in advance.
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INTERNATIONALES SYMPOSIUM

DIE LIEBE (ʿIŠQ), VON DER METAPHER ZUR WIRKLICHKEIT

INTERDISZIPLINÄRE THEORETISCHE UND PRAXISORIENTIERTE STUDIEN ZUR LIEBE

Der Begriff ʿišq, verstanden als intensive und pathetische Liebe, bei der sich der Liebende ganz dem Geliebten hingibt, ihm so sehr 
zugeneigt ist, dass alles außer dem Geliebten ausgeblendet ist“, bezeichnet die leidenschaftliche Neigung und Liebe zu einer Person 
oder einem Objekt. Vermutlich wurde der Begriff vonʿašaqa abgeleitet, was Schlinggewächs bzw. Efeu bedeutet. Denn so, wie der Efeu/
die Schlingpflanze das Wasser des umschlungenen Baumes aufsaugt und sie verwelken lässt, gar austrocknet, treibt die ergreifende 
Liebe den Liebenden dazu, sich von allem außer der Geliebten abzuwenden, einzugehen, zu verblassen, bis hin sogar dem Tode ins 
Auge zu sehen.

Keine intellektuelle Strömung oder Wissenschaft, die sich mit der Lebenswelt des Menschen beschäftigt und sowohl theoretisch als 
auch praktisch bestrebt ist, das Wesen des Menschen zu verstehen, hat die Liebe ausblenden können. Aus diesem Grund können wir 
annehmen, dass die Liebe eines der grundlegenden Phänomene der menschlichen Lebenswelt ist. Denn der Mensch ist weder ein rein 
materielles/physikalisches noch ein bloß rationales Wesen, das sich ausschließlich nach der Ursache-Wirkungs-Beziehung (Kausalität) 
zwischen den Ereignissen positioniert. Im Gegenteil, der Mensch hat eine spirituelle Dimension, einen emotionalen Neigung eine 
Innenwelt, die seine Außenwelt die meiste Zeit dominiert. Aus diesem Grund können wir sagen, dass die spirituelle Seite des Menschen 
oft die rationale Seite überwiegt.

Mal prüft der Mensch seine eigene Existenz aber auch andere Wesen, Gegenstände und Ereignisse auf rationale Weise, mal aus einer 
geistig-spirituellen Perspektive. So schreibt er dem Sein, den Dingen und Ereignissen sowohl rational als auch spirituell, sogar metarational 
einen Sinn zu. Die Untersuchung der menschlichen Lebenswelt hinsichtlich dieser vielfältigen Sinngebungsweisen zeigt deutlich, dass 
in ihr die Liebe den mächtigsten/fundamentalsten Einfluss besitzt. Daher sind wir der Überzeugeng, dass die Liebe im Mittelpunkt des 
geistigen Interesses stehen und wissenschaftlich untersucht werden sollte. Aus diesem Grund haben wir als Theologische Fakultät der 
Universität Çanakkale und das Institut für Sufi- Forschung der Universität Üsküdar beschlossen, ein Symposium über die Liebe unter 
dem Titel “Love, From Metapher to Truth” zu veranstalten. Ziel ist es, sämtliche Erscheinungsformen der Liebe in der Welt des Menschen 
zu studieren. Das Symposium soll Studien zur Liebe in den Bereichen der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften sowie Kunst und 
Ästhetik umfassen. In diesem Zusammenhang fühlen wir uns durch ihre Beiträge zu unserem Sympositium geehrt. Für die wertvollen 
Beiträge danken wir ihnen im Voraus und wünschen ihnen viel Erfolg bei ihrer Arbeit.
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 من النظرية إلى التطبيق العشق

دراسات نظرية وتطبيقية متعددة التخصصات حول العشق -

 العشق يعني الحب الشديد املفرط وتكريس املحب نفسه ملن يحبه كليا وكونه مولعا به لدرجة أنه ال ترىرعينه سواه وهواصطالح  ملا يفيد امليل الى �شيء ما أو
بالب. واملناسبة بينهما أنه كما أنالعشقة تمتص ماء الشجرة

َّ
 إلى إنسان ما بالشغف واملحبة .هذه الكلمة تعتبر مشتقة من كلمة عشقة التي بمعنى    شجرة الل

يّبسها، فكذلك الحب املفرط يقطع عالقة العاشق سوى مع معشوقه ويجعله يصفّر بل ويقتله
ُ
التي تحيط بها، فُتذِبلها وتضعفها وحتى ت

 لم يكن تيار أو نشاط علمي يهتم بالعالم البشري ويحاول فهم اإلنسان نظريا وتطبيقيا إال وهو مبال بالحب. لذا يمكننا القول بأن الحب هو أحد الظواهر  
ا عقالنًيا يتخذ موقًفا معتمدا على عالقة السبب والنتيجة بين

ً
 األساسية املتعلقة بالعالم البشري. ألن اإلنسان ليس متكونا من املادة فقط، وال مخلوق

 األحداث فحسب. بل على العكس، فإن لإلنسان ُبعدا روحيا، وله جانب عاطفي وعالم داخلي يسيطر على عامله الخارجي في معظم األحيان. لذلك، يمكننا
القول بأن جانب اإلنسان الروحي غالًبا يهيمن على جانبه العقالني

 كينونة ذاته واملوجودات واألشياء واألحداث األخرى حينا بطريقة عقالنية وحينا آخر بطريقة روحية. فهو يحمل املعاني العقالنية
ً
 يتناول اإلنسان إشكالية

 والروحية وحتى الالعقالنية على الكائن، على عالم األشياء وعلى األحداث. بناء على ذلك، إذا فحص عالم املعنى لإلنسان فال شك في أن التأثير عمقا في هذا
 العالم ينتمي إلى العشق. لهذا السبب، يستحق العشق أن يكون محور االهتمام الفكري وأن يدرس باألدوات األكاديمية. لذا قررنا، بصفتنا جوموا كلية
 اإللهيات ومعهد الدراسات الصوفية بجامعة أوسكودار، عقد مؤتمر حول الحب تحت عنوان » من املجاز إلى الحقيقة » بهدف إجراء دراسة حول جميع

ط املؤتمر بشكل يغطي الدراسات املتعلقة بالحب في مجاالت العلوم اإلنسانية، والعلوم االجتماعية، والعلوم والفن وعلم
ّ
ط

ُ
 مظاهر الحب في عالم البشر. خ

الجمال. وفي هذا السياق نأمل أن تكرمنا بمساهماتكم في مؤتمرنا.يسرنا أن نعبر عن امتناننا ملساهماتكم القيمة مقدًما ونتمنى لكم التوفيق في أعمالكم
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DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  
İlahiyat Fakültesi

Üsküdar Üniversitesi  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

ONUR KURULU

İlhami AKTAŞ
Çanakkale Valisi

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Üsküdar Üniversitesi  

Üst Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Rektör

Prof. Dr. Sedat MURAT
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Abdullah AKIN, Dr. Öğr. Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Abdullah ALPEREN, Dr. Öğr. Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Abdullah ÖZKAN, Dr. Öğr. Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Abdurrahman ACER, Dr. Öğr. Üyesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Abdurrezzak TEK, Prof. Dr.
Uludağ Üniversitesi

Adnan KARAİSMAİLOĞLU, Prof. Dr.
Kırıkkale Üniversitesi

Ahmet YILDIRIM, Prof. Dr.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ahmet Nedim SERİNSU, Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi

Ali URAL, Dr.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Alim YILDIZ, Prof. Dr.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Arif Edip AKSOY, Dr. Öğr. Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ayşegül METE, Dr. Öğr. Üyesi
Sakarya Üniversitesi

Bilal KEMİKLİ, Prof. Dr.
Uludağ Üniversitesi

Bilal TAŞKIN, Dr. Öğr. Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR, Dr. Öğr. Üyesi
Üsküdar Üniversitesi 

Celal TÜRER, Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi

Cemal ÖZCAN, Prof. Dr.
T.C. Sağlık Bakanlığı

Ekrem DEMİRLİ, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi
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Emine YENİTERZİ, Prof. Dr.
Üsküdar Üniversitesi

Ercan ALKAN, Doç. Dr.
Marmara Üniversitesi

Erdal TOPRAKYARAN, Prof. Dr.
Universität Tübingen

Ersin Nazif GÜRDOĞAN, Prof. Dr.
Üsküdar Üniversitesi

Ferihan ÖZMEN, Dr. Öğr. Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gürkan ERGEN, Doç. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Habip TÜRKER, Prof. Dr.
Gaziantep Üniversitesi

Hamit ARBAŞ, Doç. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Hasan Aydın, Prof. Dr.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Hasan Kamil YILMAZ, Prof. Dr.
İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi

Hatice Dilek GÜLDÜTUNA, Dr. Öğr. Üyesi
Üsküdar Üniversitesi

Hikmet YAMAN, Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi

Hülya ÇETİN, Dr. Öğr. Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Hür Mahmut YÜCER, Prof. Dr.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hüseyin İlker ÇINAR, Prof. Dr.
Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM)

Kadis ÖZKÖSE, Prof. Dr.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Kenan GÜRSOY, Prof. Dr.
(E.) Büyükelçi

Khairullah ALSHAMMARİ, Dr. Öğr. Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mansur KOÇINKAĞ, Doç. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mahfuz GEYLANİ, Dr. Öğr. Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mahmut Erol KILIÇ, Prof. Dr.
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (İRCİCA)

M. Fatih KESLER, Prof. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mehmet DEMİRCİ, Prof. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi

Mehmet Emin AŞIKKUTLU, Prof. Dr.
Trabzon Üniversitesi

Mehmet YILMAZ, Doç. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Merdan GÜNEŞ, Prof. Dr.
Universität Osnabrück
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Murat BEYAZTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Musa YILDIZ, Prof. Dr.
Gazi Üniversitesi

Mustafa BORAN, Dr. Öğr. Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mustafa KARA, Prof. Dr.
Uludağ Üniversitesi (E)

Mustafa TAHRALI, Prof. Dr.
29 Mayıs Üniversitesi (E)

Muhyiddin ŞEKUR, Prof. Dr.
The State University of New York

Necdet TOSUN, Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi 

Nedim TAN, Doç. Dr.
Marmara Üniversitesi

Nur Ahmet KURBAN, Doç. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Nurten KIMTER, Doç, Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Omid SAFİ, Prof. Dr.
Duke University

Osman Murat DENIZ, Doç. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ömer YILMAZ, Prof. Dr.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Ömer Tuğrul İNANÇER
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

Ömer TÜRKER, Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi

Özcan TAŞCI, Prof. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ramazan DEMİR, Prof. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ramazan MUSLU, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi 

Raşit KÜÇÜK, Prof. Dr.
TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

Reşat ÖNGÖREN, Prof. Dr.
Üsküdar Üniversitesi

Sadettin ÖKTEN, Prof. Dr.
Mimar Sinan Üniversitesi

Sadık YALSIZUÇANLAR
Yazar

Safi ARPAGUŞ, Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi

Semih CEYHAN, Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi 

Sevil ATASOY, Prof. Dr.
Üsküdar Üniversitesi

Süheyla ÜNAL, Prof. Dr.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
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Süleyman DERİN, Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi

Süleyman GÖKBULUT, Doç. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi

Süleyman ULUDAĞ, Prof. Dr.
Uludağ Üniversitesi

Tevhit AYENGIN, Prof. Dr.
Bayburt Üniversitesi

Ümit EKER, Doç. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Vahit GÖKTAŞ, Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi 

Yunus AKYÜREK, Doç. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

William CHITTICK, Prof. Dr.
Stony Brook University

Zeynep GEMUHLUOĞLU, Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Nimetullah Akın

Prof. Dr. Elif Erhan

Prof. Dr. Emine Yeniterzi

Prof. Dr. Reşat Öngören

Doç. Dr. Kenan Sevinç

Doç. Dr. Selahattin Akti

Dr. Öğr. Üyesi Cumali Kösen

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan

Dr. Öğr. Üyesi Sema Özdemir

Öğr. Gör. Hasan Özdemir

Arş. Gör. Dr. Hasan Kılıç

Arş. Gör. Mehmet Akıncı

Arş. Gör. Metin Çiftçi

Arş. Gör. Muhammet Emin Efe

Arş. Gör. Mustafa Başkan
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SELAMLAMA KONUŞMALARI
Düzenleyen kurumlar adına temsiller

09:30-10:00 

Prof. Dr. Nimetullah Akın 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sedat Murat 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nevzat Tarhan 
Üsküdar Üniversitesi Üst Yönetim Kurulu 

Başkanı ve Kurucu Rektörü

İlhami Aktaş 
Çanakkale Valisi

AÇILIŞ TEBLİĞLERİ
10:00-11:00

Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi, 
Ankara, Türkiye
OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet Demirci 
Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim 
Üyesi, İzmir, Türkiye
“Aşkın Dinamizmi”

Cemâlnur Sargut 
Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, 
İstanbul, Türkiye
Kerim Vakfı Kurucu Üyesi
“Hakikati Aşk ile Görmek”

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç 
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü;
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
“Aşk Bilgidir”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

24
ARALIK
2021
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PANEL I
11:00-12:40 

Panel Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ünver
Temel Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Doç. Dr. Gürkan Ergen
Eğitim Bilimleri, Eğitim Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

“Eğitim ve Değerler Bakımından Sevgi/Muhabbet, Aşk ve İdrak”

Muhammed Vural 
PhD Candidate, Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies,  

Freie Universität Berlin, Almanya
“Modern Öncesi İslam Tıbbında Aşk Hastalığı – Humoral Patoloji İçin Uç Bir Vaka” 

Prof. Dr. Süheyla Ünal 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Bursa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa, Türkiye

“Aşkın Halleri”

Prof. Dr. Metehan Uzun
Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

„Suyla Gelen Güven ve Sevgi; Oksitosin ve Vazopressin“

Dr. Öğr. Üyesi Lokman Koral, Prof. Dr. Yalçın Çırak
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Tıp Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

“COVID-19 Salgını Sırasında Meme Kanseri Hastalarında Kanser Nüksetme Korkusu ile  
Manevi İyilik Hali Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”

12:40-14:10 YEMEK VE CUMA NAMAZI

24
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M E C A Z D A N  H A K İ K A T E

PANEL II 
14:10-15:50

Panel Başkanı: Prof. Dr. Tevhit Ayengin
İslam Hukuku, İlahiyat Fakültesi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Türkiye

Prof. Dr. Ramazan Demir 
Arap Dili ve Belâgatı, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Çanakkale, Türkiye
“Abdülvehhâb Mutâvı‘’ın “Seven/Sevilen Fakir Değildir” Adlı Hikayesinin Değerlendirilmesi”

Doç. Dr. Mehmet Yılmaz
Arap Dili ve Belâgatı, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Çanakkale, Türkiye
“Eski Arap Şiirinde ‘Uzra Türü Aşk (Bişr ve Hind Örneği)” 

Dr. Öğr. Üyesi Orhan İyişenyürek 
Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye
“Aşkı ve Aşkın Mertebelerini İfade Eden Arapça Kelimeler”

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kayapınar, Öğr. Gör Ahmed Hilal 
Arap Dili ve Belâgatı, İlahiyat Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

“Arap Darb-ı Mesellerinde Aşk” 

Arş. Gör. Mehmet Akıncı
Arap Dili ve Belâgatı, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Çanakkale, Türkiye
“Ebü’t-Tayyib Muhammed b. Ahmed b. İshâk b. Yahyâ el-Veşşâ’ el-A‘râbî’nin Kitâbü’l-

Müveşşâ (eẓ-Ẓarf ve’ẓ-ẓurefâʾ) İsimli Eserinde Aşk”

24
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International Symposium

PANEL III 
16:00-17:20

Panel Başkanı: Doç. Dr. Selahattin Aktı
İslam Felsefesi, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Özkan
İslam Felsefesi, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

“İhvân-ı Safâ’da Aşk ve Ahlak İlişkisi”

Arş. Gör. Dr. Hikmet Şavluk
İslam Hukuku, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

“Mu‘tezile’de Muhabbet Kavramı: Zemahşerî’nin Keşşâf Adlı Eseri Bağlamında Bir İnceleme” 

Arş. Gör. Yusuf İzzettin Aktaş
İslam Felsefesi, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

“Aşk’ın Ahlâkı Olur Mu? Hilmi Ziya Ülken’de Aşk Ahlâkı”

Öğr. Gör. Hasan Özdemir
İslam Felsefesi, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

“Yunus Nebi’ den Yunus’a Aşk”

24
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M E C A Z D A N  H A K İ K A T E

PANEL IV 
17:30-19:10 

Panel Başkanı: Doç. Dr. Kenan Sevinç
Din Psikolojisi, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Doç. Dr. Hamit Arbaş
Türk İslam Sanatları Tarihi, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  

Çanakkale, Türkiye 
“İran-İslam Minyatürlerinde Aşk: Leylâ ile Mecnûn’a Ait İki Minyatür”

Dr. Öğr. Üyesi Sema Özdemir
Tasavvuf, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

“Hakikatin İdrakinde Doğru Bir Dinleme Biçiminin Önemi: Aşk, Kelâm ve Semâ‘”

Dr. Öğr. Üyesi Arif Edip Aksoy
Türk İslam Edebiyatı, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

“Vatan Aşığı Mehmed Akif Ersoy Hak Aşığı Yunus Emre’nin Hangi Şiirlerini Terennüm Ederdi?  
Bu Şiirlerin Yunus Emre Divanı Nüshalarındaki Yeri”

Öğr. Gör. Talha Sert
Türk Dili ve Edebiyatı, Çınarcık Meslek Yüksek Okulu, Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

“Fenâdan Bekâya Aşkın Kâmil Temsili “Yunus Emre” 

Arş. Gör. Mustafa Başkan
Tasavvuf, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

“Deylemî’nin Atfü’l-Elif’i Bağlamında Erken Dönem Tasavvufta Aşk Tasavvuru”
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International Symposium

PANEL I
09:30-10:50

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban
Tefsir, İlahiyat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Arş. Gör. Dr. Ahmet Kara
Türk İslam Edebiyatı, Edebiyat Fakültesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye

“Kaygusuz Abdal’ın Şiirlerinde Hakiki Aşk” 

Öğr. Gör. Dr. Nihan Abir
Yeni Türk Edebiyatı, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türk-Alman Üniversitesi, İstanbul, 

Türkiye
“Aşka Dair: Servet-i Fünûn Döneminin Aşk Anlayışı Nasıl Şekillendi?”

Dr. N.Hilal Akman
Edebiyat Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye

“Emine Işınsu’nun “Küçük Dünya” Romanında İlahi Aşk’a Varan Bir Arayış Yolculuğu”

Dr. Öğr. Üyesi M. Arif Erzen
Türk Dili ve Edebiyatı, Edebiyat Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye

“Rûhî Merhaleleri ve Maddî Engelleriyle “Aşk”: Son Menzil ve Çılgın Gibi Romanlarında Aşk Fikri“

25
ARALIK
2021

25 Aralık 2021 Cumartesi (Çevrim İçi Paneller)
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M E C A Z D A N  H A K İ K A T E

PANEL II
11:00-12:20

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat Deniz
Din Felsefesi, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Mehdi Cengiz 
Arap Dili ve Belâgatı, İlahiyat Fakültesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

“Edebiyattan Felsefeye İslam Düşüncesinde Aşk”

Dr. Öğr. Üyesi Elif Hasret Kumcu 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye

“Yeni Platonculuk Akımında Aşk Kavramı ile Tasavvuftaki Aşk Kavramı Üzerine İnceleme”

Dr. Öğr. Üyesi Abdulvehap Erin
Tasavvuf, İslami İlimler Fakültesi, Batman Üniversitesi, Batman, Türkiye

“Risâle-i Nûr ve Allah, Kâinat, İnsan İlişkisinin Aşk Bağlamında Yorumu”

Şükran Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Murat Keklik
Doktora Öğrencisi, Türk Dili ve Edebiyatı, Edebiyat Fakültesi,  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye
“Erzurumlu İbrahim Hakkı Dîvân’ında Mecazdan Hakîkate Aşk”

25
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F R O M  M E T A P H O R  T O  T R U T H

International Symposium

PANEL III
12:30-13:50

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ümit Eker
Türk Dili ve Edebiyatı, Fen Edebiyat Fakültesi,  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

  

Prof. Dr. Ahmet Arı
Eski Türk Edebiyatı, Fen Edebiyat Fakültesi,  

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye
“Divan Edebiyatında Aşk-Ateş İlişkisi ve Bunun Şeyh Galib’teki Tezahürü” 

Doç. Dr. Nezaket Memmedli
Tasavvuf Edebiyatı, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Elyazmalar Enstitüsü,  

Baku, Azerbaycan
“Fuzuli’nin “Leyla ve Mecnun” Eserinde Mecazdan Hakikat’e Giden Yol”

Dr. Öğr. Üyesi Nazım Çınar
Tasavvuf, İslami İlimler Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

“Mecazi Aşk’tan İlahi Aşka Giden Bir Aşk Hikayesi; Mem û Zin”

Dr. Fariz Halilli, Shehla Halilli
Kültürel Mirasın Korunması, Gelişmesi ve Restorasyonu Devlet İdaresi,  

Azerbaycan Cümhuriyeti Kültür Bakanlığı, Azerbeycan
“Karabağ’ın Halveti Hangahları”
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M E C A Z D A N  H A K İ K A T E

PANEL IV
14:00-15:20

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Arif Edip Aksoy
Türk İslam Edebiyatı, İlahiyat Fakültesi,  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye 

Doç. Dr. Zeliha Öteleş
Tasavvuf, İslami İlimler Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

“Sûfî Şiirinde Tanrının Kadın Olarak Tasavvuru” 

Doç. Dr. Sema Noyan
Yeni Türk Edebiyatı, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

Sâmiha Ayverdi’nin “Dile Gelen Taş” Adlı Mensur Şiir Kitabında Mecazdan Hakîkate Aşkın Dili

Doç. Dr. Mehmet Halil Erzen
Türk-İslâm Edebiyatı, İlahiyat Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye

“Aşk ve Ayrılık Bağlamında Mesnevilerde Mekân Olgusu”

Dr. Öğr. Üyesi Ruken Karaduman
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,  

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Türkiye
“Aşk ve Macera Konulu Mesnevilerde Zamana Dair Sanatsal Kullanımlar  

ve Bu Kullanımların İşlevleri”
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International Symposium

PANEL V
15:30-16:50

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semih Ceyhan
Tasavvuf, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Rıza Bakış
Felsefe Tarihi, İlahiyat Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

“Hallâc’ta Varoluşun Adı: Aşk”

Doç. Dr. Fatih İbiş 
Kelâm, İlahiyat Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Türkiye

“Vücûd-i Kalbî: Aşk ve İman”

Doç. Dr. Seyithan Can
Kelâm, İlahiyat Fakültesi, Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye

“İnsan Açısından Allah Sevginin Ontolojik Temelleri”

Doç. Dr. Güldane Gündüzöz
Tasavvuf, İslami İlimler Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye

“Hallâc’dan Sühreverdî’ye Aşk ve Şehâdetin Yolculuğu”

25
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M E C A Z D A N  H A K İ K A T E

PANEL: SUFI PERSPECTIVE ON DIVINE LOVE
17:00-18:15

Panel Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar 
Institute for Sufi Studies, Üsküdar University, Türkiye

Prof. Dr. James Morris 
Religious Studies, Boston College, USA

“Awakening to the Mystery of Love: Ibn ‘Arabi on the Realization (tahqiq) of God’s Lovingmercy”

Prof. Dr. Omid Safi 
Director of Islamic Studies Center, Persian Studies, Duke University, USA, 

“Love is our Path, the Way of the Prophet”: Teachings from the Path of Love in Sufism.

25
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International Symposium

PANEL VII 
18:30-19:50 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yunus Akyürek
İslam Tarihi, İlahiyat Fakültesi,  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Karadayı
Tasavvuf, İlahiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Mecazi Aşktan İlahi Aşka Geçişin Bir İfadesi Olarak “Leylasız Mecnun Olmak”

Dr. Öğr. Üyesi Emine Erdoğan Marsak
Hadis, İlahiyat Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye

“İmam Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin Kırk Hadisinde Aşk Anlayışı”

Saadet Mammadova
Doktora Öğrencisi, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 

Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
“Nizami Gencevi’nin Leyli ve Mecnun Mesnevisinde Dünyevi Aşkın İlahi Aşka Dönüşmesi”

Mevlüt Mencük
Yüksek Lisans Öğrencisi, Temel İslam Bilimleri,  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye
“Hz. Musa’nın Rü’yet Talebinde İlahi Aşk”
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AÇILIŞ KONUŞMALARI 
(Düzenleyen kurumlar adına temsiller)

10:00-10:30

AÇILIŞ TEBLİĞLERİ
10:30-11:30

Prof. Dr. Reşat Öngören
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

“Osmanlılarda Aşk-ı İlâhî Anlayışının Temelleri”

Prof. Dr. Sinan Canan
Psikoloji Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Üsküdar Üniversitesi, 

İstanbul, Türkiye
“İnsanın Manevi Ayarları”

26
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International Symposium

PANEL I
11:45-13:15

Panel Başkanı: Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Emine Yeniterzi
“Aşk Yolunda Terkin Sembolü: Şeyh-i San’an” 

Dr. Öğr. Üyesi Omneya Ayad
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

“Aşk ve Günahın Paradoksal İlişkisi: İbn Acibe’nin el-Bahru’l-Medid İsimli Tefsirinde Aşk Yorumu” 

Dr. Öğr. Üyesi A. Eylül Yalçınkaya
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

“Mesnevî-i Mânevî’de Âşıklar Sembolizmi” 

Prof. Dr. İbrahim Baz
Tasavvuf, İlahiyat Fakültesi, Şırnak Üniversitesi,  

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri, Şırnak, Türkiye
“Aşkın Kimyasına Dair: Mem u Zin Hikayesinde Aşkın Boyutları ve Âşığın Eşikleri”

13:15 – 14:45 YEMEK

26
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M E C A Z D A N  H A K İ K A T E

PANEL II
14:45- 16:15

Panel Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Baz
Tasavvuf, İlahiyat Fakültesi, Şırnak Üniversitesi; Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri, Şırnak, 

Türkiye

Prof. Dr. Fulya Bayraktar
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye

“Semiha Cemal Hanımın Aşk Felsefesi”

Doç. Dr. Ömer Osmanoğlu
Felsefe Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

“Aşkın Gündelik Tezahürleri”

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan
Tasavvuf, İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

“Abdülgani Nablûsî’nin Gayetü’l-Mahbûb İsimli Eseri Bağlamında Aşk Tasavvuru”

Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

“Aşk Medeniyeti: Vakıf Müessesesi ve Vakıf Kurma Kültürü”
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International Symposium

KAPANIŞ PANELİ
16:30-17:45

Panel Başkanı: Prof. Dr. Reşat Öngören
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Dilek Güldütuna
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

“Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde İlâhî Güzelliğin Müşâhedesi”

Prof. Dr. Nimetullah Akın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Çanakkale, Türkiye

“Hz. Peygamberin Diliyle Sevginin Boyutları”

Ahmet Özhan
Devlet Sanatçısı; Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

“Fesemme Vechullah AŞK”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Üsküdar Üniversitesi Üst Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Rektörü, İstanbul, Türkiye

“Aşk dili mi? Acz, Fakr ihtiyaç dili mi?”

Toplu Sempozyum Fotoğrafı Çekimi
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M E C A Z D A N  H A K İ K A T E

* * * KATILIMCILAR OTURUM YERLEŞİMİNE GÖRE SIRALANMIŞTIR

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, İzmir, Türkiye

1942 Konya doğumlu. 1965’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. 
Tasavvuf Tarihi dersi için yapılan sınavla, 1969 sonlarında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’ne atandı. Enstitü 1982’de Dokuz Eylül 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştü. Bu kurumda 40 yıla yakın Tasavvuf dersleri okuttu. Mayıs 2009’da emekli oldu.

Aşkın Dinamizmi
İnsan maddi ve manevi  bakıdan yüksek potansiyele sahip bir varlıktır. Bu potansiyeli tam kapasite ile işlevsel hale koyduğu görülmez. 
Çeşitli atletizm branşlarında mesela halter, yüksek atlama, sür’at koşusu, yüzme gibi dallarda üstün başarı gösteren sporcular vardır. 
Bunlar uzun ve sabır isteyen antrenmanlar ve düzenli bir günlük yaşayışla bu seviyeye çıkabilirler.

Aynı şekilde manevi yönün de gelişmesi söz konusudur. Bunun sonunda da hislerin incelmesi, sevecenliğin artması, manevi enerjinin 
yükselmesi, kalp gözünün açılması mümkün hale gelir. bu sonucu sağlayan yollardan başlıcası aşktır. 

Sadece beşeri aşk seviyesinde kalanlarda bile çok defa bir dinamizm görülür. Sıradan bir insan aşk derdine düşünce daha aktif, daha 
atılgan, daha gayretli bir hüviyete bürünebilir. içtiği aşk iksiri kendisine adeta yeni bir kşmlik kazandırır. “Leyla Leyla” deyip Mevla’yı 
bulanlarda ise bu değişiklik ve dinamizm daha ileri boyuttadır.

Aşkın, “aşkın” (transcendent) kelimesiyle yakın bir ilişkisi var. “Aşkın”, fizik alanın dışına çıkan; özellikle bilinci aşan, bilincin dışına çıkan, 
insan bilincini aşan bir anlam çağrıştırır. Böyle bakıldığında, aşk, insanın kendini aşmasını, kendi varoluş sınırlarının ötesine geçmesini 
sağlar. Seven, sevdiğinin varlığında eriyip yok olur. Bu da ancak kendi maddi-beşeri varlığından çıkması, bir başkasında, maşukunda 
(Hak’ta) var olması demektir. Bir tasavvuf tarifinde belirtildiği üzere “kendi benliğinden ölüp Hak’la dirilmesi”dir.

İşte bu yeni “kimlik” son derece yapıcı, erdirci ve oldurucudur. Kudsi hadisteki ifadesiyle artık o Hak onun işiten kulağı, gören gözü, 
yürüyen ayağı olmuştur. Bir başka ifadeyle o kimse Hak’la görür, Hakla işitir, Hak’la yürür hale gelir. Tabir caizse bu kimsenin bir ayağı ilahi 
alemde öteki ayağı bu alemdedir. Gene hadiste belirtildiği gibi bu seviyeye Allah’la arasındaki karşılıklı sevgiyle ulaşmıştır.

Bildiride bu dinamik düşünce “Biz sevdik âşık olduk sevildik mâşuk olduk / Her dem yeni doğarız bizden kim usanası” diyen Yunus 
Emre’nin şiirleriyle zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 1. Aşk, 2. İlahî aşk, Dinamizm, Yunus Emre
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Doç. Dr. Gürkan Ergen
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Bursa Uludağ Üniversitesi Almanca Öğretmenliğin’ den mezun olduktan sonra Yüksek Lisans eğitimi için Almanya’ya gitti. 
Heidelberg Ruprecht-Karls Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Fakültesinde Eğitim Felsefesi, Barış Eğitimi alanında ‘Friedenserziehung 
als weltweite Aufgabe’ (Barış Eğitimi - Sınırlar Ötesi Bir Sorumluluk) konulu Tezi ile Yüksek Lisans derecesini aldı. Aynı Üniversite’de 
Eğitim Felsefesi, Karakter, Değerler ve Sevgi Eğitimi alanında ‘Pädagogik der kritisch-reflektierten Liebe’ (Eleştirel-Bilinçli Sevgi 
Eğitimi) konulu Doktora Tezini tamamladı ve 2005 yılında Eğitim Felsefesi alanında Doktor unvanını almaya hak kazandı. 

Dr. Gürkan ERGEN Yüksek Lisans eğitimine başladıktan bir süre sonra Heidelberg Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
‘Forschungsstelle für Vergleichende Erziehungswissenschaft’ (Eğitim Bilimlerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar) birimine araştırmacı 
olarak atandı ve Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi sürecinde aynı birimde 10 yıl kadar görev yaptı.

2006 yılında Türkiye’de göreve başlamak üzere Heidelberg Üniversitesinde ki görevini sonlandıran Dr. Gürkan ERGEN aynı yıl 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde göreve başladı. Kendisi aynı Üniversite ve 
Fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümünde kurucu başkanı olduğu Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı’nda halen 
Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Eğitimi, temel evrensel değerler ışığında temellendirilip geliştirilmiş, sevgi, saygı, güven, nezaket ve zarafet ilişkileri ile yapılandırılmış 
bir etkileşim süreci ve bu değerler ışığında bir vizyon olarak düşünen ve eğitimi sürdürülebilir bir dünya ve yaşam için erdemli 
bir kişilik kazanma sürecine rehberlik etme sanatı olarak tanımlayan Dr. Gürkan ERGEN’in uzmanlık ve ağırlıklı araştırma alanları 
Karakter ve Değerler Eğitimi, Sevgi Eğitimi, Değer Okuryazarlığı, Barış Eğitimi gibi alanlar olup yaptığı yayınlar Sevgi, Eğitim, 
Değer Bilinci ve Farkındalığı Geliştirme ve Kişilik ve Karakter Gelişim Süreçlerinin bilhassa felsefi ve kuramsal boyutları ve bunların 
birbirleriyle ilişkileri, Değer Okuryazarlığı konularında yoğunlaşmaktadır.

Karakter ve değerler eğitimi ve sevgi eğitimi konularında yaptığı akademik çalışmaların yanı sıra bu konulara gerek akademik, 
gerekse toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak maksadıyla topluma hizmet kapsamında halen başta eğitim kurumları olmak 
üzere birçok kamu kurum ve kuruluşunda çok sayıda seminer ve hizmet-içi eğitimler vermeye devam etmektedir.

Eğitim ve Değerler Bakımından Sevgi/Muhabbet, Aşk ve İdrak
Sevgi hakiki, baki Aşk’ın ön koşuludur. Aşk yalnızca sevgi ve muhabbet ikliminde gelişir, olgunlaşır. Oysaki böyle bir muhabbet iklimden 
mahrum kalmış insanlar fıtri olarak muhtaç oldukları sevgi, şefkat ve ilgi ihtiyaçları karşılanmamış insanlar olarak kendilerindeki bu İlahi 
nuru fark edemedikleri sürece bu insanlarda aşkın ve ulvi bir sevgi bilinci ortaya çıkıp gelişemez. Tamda böyle bir bilincin gelişmemiş 
olması neticesinde insanlar günümüzde hormonel hareketlilikten doğan en ilkel duygu durumlarını dahi sevgi ve hatta aşk olarak 
nitelendirmektedirler. Böylesine cansız, geçici, yüzeysel, sadakatsiz, ilkel bir duygu durumunun sevgi dolayısıyla da aşk olmadığı için; 
bedenlerindeki hormonal döngünün ruhsuz, anlamsız, ahlaksız tesirine kapılmış edilgen, kişiliksiz hormon kurbanı insanlara da Aşık 
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denemez. Nitekim bu türden bir ‘beşeri Aşk’a kapılanlar kendini kaybeder. Bazı Üstadların aşkı hastalık, delilik olarak nitelendirmelerinin 
nedeni budur. Oysaki bu beşeri hisleri Rabbinin fıtratına yerleştirdiği bir cevher, bir nur olan sevgiyle bütünleştirme neticesinde insanın 
imanına, kulluğuna ve ihsan edilen tüm diğer nimetlere dair şükür ve hamd ile sürekli artan şuur ve idrakle Rabbine yönelmesiyle Hak’ki/
İlahi Aşk’a mazhar olur. Şuur ve idrak arttıkça hakiki aşk, Hakk Aşkı, İlahi Aşk tarifi imkansız derinlikler kazanır böyle bir Aşk’a mazhar olmuş 
bir insan ise kendini kaybetmez aksine Râbia el-Adeviyye (ö. 185/801), Bâyezîd-i Bistâmî (ö. 234/848), Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909), 
Hallâc-ı Mansûr (ö. 310/922), İmam-i Rabbani, Mevlana, Yunus gibi kendini bulur. Ve nihayetinde insan sözü edilen Üstadlar gibi öyle bir 
vahdet ve tevhide ulaşır ki baktığı her yönde, her şeyde Rabbini görür. Rabbine olan sevginin gücü ve hikmeti neticesinde yine Rabbi için 
sever her şeyi ve kendini. Ve yine kendinde ve her şeyde Rabbini sever.

Anahtar Kelimeler / Keywords: Eğitim, Değerler, Sevgi/Muhabbet, Aşk, Şuur, İdrak

Muhammed Vural
Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, Freie Universität Berlin, Almanya
2018 – Lisans İlayihat (WWU Münster, İstanbul 29 Mayıs Üni.)
2020 – Yüksek Lisans Felsefe (WWU Münster)
2021 – Yüksek Lisans Şarkıyat (WWU Münster)

Modern Öncesi İslam Tıbbında Aşk Hastalığı – Humoral Patoloji İçin Uç Bir Vaka
Aşk, müptela olan kişiyi gündelik hayatın tecrübesini aşan zihinsel ve fiziksel durumlara maruz bırakmaktadır. Bunun neticesinde aşığa 
bir takım yüce olgulara dair yüksek bir bilinç sağlamakla birlikte aşığın sağlık ve selametini tehdit eden durumlara da yol açabilmektedir. 
Dolayısıyla yoğun bir aşk, özellikle karşılık bulmadığında, aşığa sıkıntı ve acı veren uç duygu ve düşüncelere sürükleyebilmektedir. Çoğu 
zaman çekilen acının fiziksel ve psikolojik bir karşılığı olmakta, ciddi bir rahatsızlığa dönüşebilmektedir. Günümüz tıp ve psikolojisi aşkı 
bizatihi sağlığa zararlı olarak değerlendirmemesine karşın çok sayıda antik ve orta çağ tabibi onu cinnet ve melankoliye benzer ağır bir 
hastalık olarak değerlendirmiştir. Bu bildiride Alî b. Abbâs el-Mecûsî (ö. 384/984), Ebû Ca‘fer İbnü’l-Cezzâr (ö.369/979), İbn Sînâ (428/1037), 
İbnü’n-Nefîs (687/1288) ve Dâvûd b. Ömer el-Antâkî’nin (1008/1599) aşk hastalığı hakkındaki görüşleri karşılaştırılmaktadır. Antik Yunan 
tıbbındaki kökenlerinin ortaya koyulması yanı sıra aşk hastalığı konusundaki görüşlerindeki ayrılıklar ve müphemlik tartışılmaktadır.

Antik Yunan’da aşk hastalığı, örneğin Corpus Hippocraticum gibi tıbbı literatürde sistematik biçimde ele alınmamıştır; semptomları ve 
aşık üzerindeki etkileri daha çok dram gibi başka tür literatürde betimlenmiştir. Semptomları açısından melankoliyle benzerliği erken bir 
dönemde bilinmesine rağmen, ilk olarak Oribasius (ö. 403 MS) aşk hastalığına kısa bir başlık ayırmıştır. Galen (ö. 216) bir seferinde aşk 
hastası bir kadını tedavi ettiğini anlatmakta ve ona yardımcı olamayan doktorları “bedenin ruhsal durumlardan ne şekilde etkilendiğinin” 
farkında olmamaları nedeniyle eleştirmektedir (On Prognosis 6.11-7.2, CMG V 8,1, ed. Nutton). Bazı eserlerinde aşkı açık bir biçimde ruhun 
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arzu gücüyle alakalı çaresiz bir tutku olarak görmektedir (On the passions and errors of the soul, Harkins, 1964, p. 32, 48); ancak Galen, 
zihinsel durumların bedene dayanmasını o derece savunmuştur ki, sonrasındaki dört sıvı teorisine göre psişik hastalıkların temel nedeni 
bedensel sıvıların dengesizliği olarak görülmüştür. Bu anlamda dört sıvı teorisine bağlı kalan modern öncesi Müslüman coğrafyasındaki 
tabipler, melankolinin kara safranın fazlalığından kaynaklandığı konusunda hemfikirdirler. Dolayısıyla önerilen tedavi de ilk derecede 
bedene yöneliktir. Bunun tersine aşk hastalığıyla ilgili farklı görüşler öne sürmektedirler. İbnü’l-Cezzâr’a göre aşk dimağda doğmaktadır 
ve aşırı bir şevktir. İbn Sînâ onu melankoliye benzeyen kuruntulu (vesvesî) bir hastalık olarak tanımlamaktadır; buna karşın el-Mecûsî ve 
İbnü’n-Nefîs onu melankolinin bir türü (nev‘) olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Bu farklılıklara rağmen, hepsinin öngördüğü tedavi 
aşığın ruhsal-psişik yönüne odaklanmaktadır. Bana göre aşk hastalığı, humoral patolojinin beden-ruh arasındaki ilişkiye dair anlayışını 
sarsan bir uç vakayı temsil etmektedir; bu durum, karşılaşılan müphemlik ve psikosomatik yaklaşımları açıklamaktadır. Bu yaklaşımların 
incelenmesi sonucunda, humoral patolojinin aşk hastalığına gerçek bir tıbbî açıklama getirme konusunda bazı yönlerden başarısız 
kaldığı bu bildiride söylenecektir.

Anahtar Kelimeler: aşk hastalığı, melankoli, humoral patoloji

Prof. Dr. Süheyla Ünal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa, Türkiye

1960 Ankara doğumlu. 1983 Ankara Tıp Fakültesi mezunu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’dan 
uzmanlığını aldı. 1 yıl uzman olarak orada çalıştıktan sonra 1991 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine yardımcı doçent 
olarak atandı. 1993 yılında doçent oldu. 1997-1998 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da öğretim üyesi 
olarak çalıştı. Mart 1998’de İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’na profesör olarak atandı. 2014- 2018 yılları arasında İnönü 
Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. Halen geçici görevle Bursa YİEAH Dörtçelik RSHH’nde görev yapmaktadır.

Aşkın Halleri
İnsan yavrusu olarak doğduğumuzda beslenmek, korunmak, avunmak, duygularımızı düzenlemek, güven içinde yaşamak için diğer 
insanlara ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyaç yaşamımız boyunca diğer insanlarla ilişkimizi belirleyen bağlanma süreçlerine temel olur. Annemizin 
sakinleştirici, gerilimi düzenleyici ve uyum sağlayıcı işlevleri güvene dayalı bir yakınlık kurma tarzına sahip olmamızı sağlar.  Bu tarz da 
aşık olma tarzımızı belirler.

Lee’nin tanımlamasıyla her altı tip aşk ve her birinin rengi vardır. Tutkulu aşk eros kırmızı, oyuncu aşk ludus sarı, arkadaşça aşk storge mavi 
renktedir. Bağımlı aşk mania, pragma mantıklı aşk pragma ve agape özgeci aşk agapedir. İlk üç tarz ve renk birincil, diğerleri ikincildir. Bu 
renkler bebeklik algılarımızın renkleridir. Dünyaya gözümüzü açtığımızda tüm renkleri görmeye başlarız. Ancak annemizin gözümüze 
taktığı gözlükler bu renkleri dönüştürmeye başlar. Bebekliğimizde annemize güvenli bağlandıysak, annemiz güvenlilik gözlüğü taktıysa 
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gözümüze, kırmızıyla mavinin karışımının tonlarıyla boyanır dünyamız, tutkulu ve özgeci bir aşkımız olur. Kaçıngan bağlandıysak sarıdır 
gördüğümüz dünya, oyuncudur aşkımız. Kaygılı/ ikircikli bağlandıysak sarı kırmızıdır rengimiz, tutkulu aşkın oyuncu aşkla bileşimi olan 
bağımlı aşktır aşkımız ya da hükmedici, bağımlı manik aşktır. 

Tutkulu aşk, fiziksel çekiciliğe ve cinselliğe dayalı aşk türüdür. Riske açıktır. Oyuncu aşk bağlayıcılığı düşük, eğlencesi ön planda, kısa süreli 
ve çok eşliliğe açık aşk türüdür. Arkadaşça aşk benzerlik ve birbirini gözetmeye dayanan, zamanla gelişen aşk türüdür. Birlikte olduğu kişi 
ile çeşitli etkinlikleri ve ilgileri paylaşmayı önemser. Özgeci aşıklar genellikle bağışlayıcı ve destekleyicidirler.

Aşık olma tarzımız bağlanma tarzımızdan kaynaklandığı için ilişkiyi tehdit eden durumlarda bağlanmayı etkinleştirecek mekanizmalar 
harekete geçer. Yakın ilişkilerde diğerinin davranışlarına ve ulaşılabilirliğine aşırı dikkat harcamaya, ilişkiye “yapışmaya”, sürekli yakınlık ve 
onay aramaya neden olur. Lansky yaptığı aile çalışmalarında yoğun narsisistik yaralanma ve incinme durumlarında suçlama, dürtüsel 
davranma, yoğun zihinsel meşguliyet ve utanç gibi savunmalarla eşler arasındaki duygusal mesafenin ayarlanmaya çalışıldığını 
bulgulamıştır. Güvenli bağlanma tarzına sahip olan bireylerin duygu ve düşüncelerini başkalarına açmaktan, ihtiyaçlarını ifade etmekten 
çekinmediği, kendisine ve bağlandığı kişiye karşı olumlu tutum sergilediği, değer verdiği görülmektedir. Terkedilme korkusu taşımazlar, 
kıskançlık göstermezler. Sorun çözme stratejileri etkilidir. Destekleyici ortam ve açık iletişim sağlarlar. Daha az küser, daha az sözel 
saldırganlık sergilerler. 

Kaçıngan bağlanma stiline sahip olanlar bir başkasıyla yakın ilişki kurarken sıkıntıya girer, güvenmekte ve bağlanmakta güçlük çeker. İçe 
dönük ve soğuktur, duygularını ifade etmekten kaçınır. Sorun çözmeyle fazla ilgilenmez, eşinin gereksinimlerinin, sıkıntılarının farkında 
olmaz, eşinin yakın olma isteği karşısında huzursuz olur. Eşiyle arasında bir mesafe olmasını ister. İşine, hobilerine ilişkisinden daha fazla 
öncelik verir. Evlilikten beklentisi düşüktür. Kendine yeterli olmayı tercih eder. Çatışmadan kaçınır ya da küskünlükle tepki verir. 

Kaygılı-ikircikli bağlanma stiline sahip olanlar ise yakınlık konusunda ikircikli duygular besler. Sürekli duygusal iniş-çıkışlar yaşar. Eşinin 
kendisini gerçekten sevip sevmediği konusunda endişelidir. En küçük tehditi bile farkeder, olumsuz durumları abartır. Bu nedenle ilişkide 
güvenlik duygusunun artmasına gereksinim duyar. Güven duygusunu “kontrol” çerçevesinde organize eder. Eşi kontrolü dışına çıktığında 
ihanete uğradığını düşünür. Otonomi ve bağımsızlığa izin vermez. Aşırı kıskançlık, tutku gösterir, çatışmaya saplanır ve kin güder. Sıkça 
tekrarlanan çatışmalardan dolayı diğer eşin ilişkiden çekilmesi öfke duygusunu arttırır ve şiddete yönelimi sağlar. Bizi “oldurması” için var 
olan aşk diğerini ya da kendimizi “öldürmekle” de sonlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: aşk, bağlanma, güven, kaygı
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Prof. Dr. Metehan UZUN 1993 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Fizyoloji alanında 1998 yılında 
doktorasını tamamladı, 2003 yılında Doçent ve 2008 yılında ise Profesör ünvanı aldı. Halen 2010 yılında başladığı ÇOMÜ Tıp 
Fakültesi Fizyoloji AD’daki görevine devam etmektedir.

Suyla Gelen Güven ve Sevgi; Oksitosin ve Vazopressin
Su insan yaşam için temel bir maddedir. Hücrelerin yaşaması ve sağlıklı bir şekilde işlevlerini sürdürmeleri için suya ihtiyaç vardır. 
Susuzluk, besin yetersizliği ve enfeksiyonlar gibi stres faktörlerinden bir tanesidir. Vücut su dengesinin düzenlenmesinde birçok faktör 
ve hormon görev alır. Bunlardan, hipotalamusta üretilip hipofizden salgılanan oksitosin ve vazopressin vücut su dengesi ile birlikte 
davranışımızı da etkilemeleri yönü ile oldukça dikkat çekmektedir. Belli aralıklarla ve doya doya su içmenin oksitosin ve vazopressin 
salgısını artırıcı ve stres hormonu olarak ta bilinen kortizol salgısını azaltıcı etki gösterdiği ortaya konulmuştur. Anneleri tarafından uzun 
süre emzirilen bebeklerin bağışıklık ve sinir sistemlerinin daha iyi geliştiği belirlenmiştir. Oksitosinin aynı zamanda sosyal motivasyonu 
geliştirici ve güven duygusunu artırıcı etkileri de bilinmektedir. Vazopressinin vücut su dengesi üzerine olan etkileri oksitosine göre 
hem daha güçlüdür hem de daha iyi bilinmektedir. Oksitosin ve vazopressin anksiyete, stres ve depresyonun azaltılmasında anahtar 
role sahip hormonlardır. Her iki hormonun birlikte salgılanması, kişinin kendisini rahat ve güvende hissetmesine, hareket etmek için 
motive olmasına, korku duygusunun azalmasına ve sempatik/parasempatik sisteminin daha dengeli çalışmasına yol açar. Kişinin 
sosyal durumundaki bu değişiklikler enfeksiyonların ve kronik hastalıkların da daha az görülmesine sebep olur. Dolayısı ile oksitosin 
ve vazopressin aynı zamanda hastalıklara karşı da koruyucu etki gösterir. Oksitosin ve vazopressin eşler arasındaki bağlanma ve güven 
duygusuna da güçlendirir. Her iki hormonun sevgi temelli bir evliliğin sürdürülmesinde dopamin ile birlikte önemli işlevleri olduğu ve 
oksitosin ve vazopressin üretilmesinde gözlemlenen genetik bozuklukların evliliğin sürdürülmesi üzerine özellikle ilk yıllarda olumsuz 
etkiler oluşturduğu ortaya konulmuştur. Oksitosin ve vazopressin yeterince susama hissi ortaya çıktığında ve gün içinde belirli bir aralıklı 
doya doya su içildiğinde daha yüksek düzeyde salgılanır. Bu nedenle su içme davranışlarımız üzerinden kendimizi daha iyi hissetmemizi 
sağlayacak basit, etkin, ucuz ve ilaca dayalı olmayan bir fırsata sahip olduğumuzu bilmemizde fayda olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Su, güven, sevgi, oksitosin, vazopressin
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Dr. Öğr. Üyesi Lokman Koral
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Kasım 1967 Kocaeli doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Kocaeli’nde tamamladım. 1987 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Tıp Fakültesine başladım. 1994 yılında mezun olduktan sonra 2000 yılına kadar Erzincan İl sağlık müdürlüğüne bağlı çeşitli 
kurumlarda pratisyen hekim olarak çalıştım. Tıpta uzmanlık sınavını kazantıktan sonra 2000-2004 yıllarında Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde İç hastalıkları uzmanlığını tamamladıktan sonra 2004-2008 yılları arasında Muş devlet hastanesinde 
dahiliye uzmanı olarak görev yaptım. 2008-2009 yıllarında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç hastalıkları anabilim dalında 
öğretim üyesi olarak görev yaptığım sırada Tıpta yan dal uzmanlık sınavında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi onkloloji 
yan dal uzmanlığını kazanarak 2009-2012 yılları arasında tıbbi onkoloji uzmanlık eğitimimi tamamladım. 2012 yılında Çanakkale 
devlet hastanesine Tıbbi onkoloji uzmanı olarak atandım ve Çanakkale devlet hastanesinde Tıbbi onkoloji kliniğini kurarak 
kanser tedavilerinin uygulanmasına vesile oldum. 2015 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite hastanesinde öğretim üyesi 
olarak göreve başladım ve yine üniversite bünyesinde tıbbi onkoloji kliniğini kurarak kanser hastalarının tedavisinin üniversite 
ortamında da uygulanmasına vesile oldum. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi onkoloji 
bilim Dalında Dr öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Evliyim, Furkan Çağrı ve Gülsüm Zeynep adlarında iki çocuk sahibiyim.

COVID-19 Salgını Sırasında Meme Kanseri Hastalarında Kanser Nüksetme Korkusu ile  Manevi İyilik Hali Arasındaki İlişkinin 
Değerlendirilmesi
AMAÇ:  COVID-19 salgını sırasında nüks veya ilerleyici hastalığı olmayan meme kanseri hastalarında kanser nüks korkusu, manevi iyilik 
hali ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve yine sosyodemografik özellikler ile kanser nüks korkusu, ruhsal iyilik hali 
ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

METODLAR: Çalışma Türkiye’de Çanakkale  Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde mayıs 2020’de yapıldı. Hastalığı ile ilişkili birincil 
tedaviden sonra takipte olan ancak COVID-19 salgını nedeniyle kontrol visitleri ertelenen, nüks veya ilerleyici hastalığı olmayan  82 meme 
kanseri hastası bu çalışmaya dahil edildi. Kanser nüks korkusu, manevi iyilik hali ve psikolojik dayanıklılık sırasıyla, kanser tekrarlama 
korkusu envanteri-kısa formu (FCRI-SF), manevi iyilik hali (SWB) ölçeği ve Kısa Dayanıklılık Ölçeği (BRS) kullanılarak değerlendirildi.

BULGULAR: Meme kanseri hastalarında kanser nüks korkusu, manevi iyilik hali ve psikolojik dayanıklılığa ilişkin ortalama puanları sırasıyla 
17.77 ± 5.38, 36.20 ± 6.21 ve 20.01 ± 4.51 idi. Kanser nüks korkusu ile, hem manevi iyilik hali hem de psikolojik dayanıklılık puanları arasında 
anlamlı negatif bir korelasyon vardı (sırasıyla r = -0.329, p <0.001 ve r = -0.316, p = 0.004). Ek olarak, psikolojik dayanıklılık ile manevi 
iyilik hali arasında anlamlı pozitif bir korelasyon vardı (r = 0.501, p = 0.003). Bağımlı değişken olarak kanser nüks korkusu envanteri kısa 
formu ve açıklayıcı değişkenler olarak manevi iyilik hali ve psikolojik dayanıklılık ile hiyerarşik bir doğrusal regresyon analizinde, manevi 
iyilik halinin kanser nüks korkusu puanlarını etkilediğini ve kanser nüks korkusunun potansiyel bir tahmincisi olduğunu göstermiştir. Bir 
aracılık analizi, manevi iyilik halinin psikolojik dayanıklılık ile kanser nüks korkusu arasındaki ilişkiye kısmen aracılık ettiğini ortaya koydu.
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SONUÇ: Yüksek manevi iyilik hali ve psikolojik dayanıklılık skorlarına sahip nüks veya ilerleyici hastalığı olmayan meme kanseri hastaları 
COVID-19 salgını nedeniyle tıbbi takibi sürdüremedikleri halde daha az kanser nüks korkusu yaşamaktadır. Meme kanseri teşhisi konan 
hastaların psikolojik dayanıklılıklarının ve ruhsal iyilik hallerinin artırılması için çaba gösterilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Meme neoplazmı, Salgın hastalık, Hastalık nüksü, Korku, Maneviyat, Psikolojik dayanıklılık

Prof. Dr. Ramazan Demir
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

01.08.1976 yılında Mardin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Midyat’ta tamamladı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı’nda 2002’de yüksek 
lisansını; 2008’de doktorasını tamamladı. 2013’de Doçent, Ocak 2019 Profesör olan Demir, 2009’dan beri ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi 
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Abdülvehhâb Mutâvı‘’ın “Seven Fakir Değildir” Adlı Hikayesinin Değerlendirilmesi
Çağdaş Mısır Edebiyatının önde gelen temsilcileri arasında yer alan Mısırlı yazar ve gazeteci Abdülvehhâb Mutâvı‘ 11 Kasım 1940 yılında 
Mısır’ın Dısuk (دسوق) şehrinde doğmuş, 6 Ağustos 2004 tarihinde Kahire’de vefat etmiştir. Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü’nden 1961 yılında mezun olan Mutâvı‘, üniversite öğrencilik yıllarından itibaren Mısır’ın önemli gazetelerinden olan el-Ehrâm 
gazetesinde çalışmaya başlamış ve bu gazetenin genel yayın yönetmenliğine kadar yükselmiştir. Ayrıca Mecelletu’ş-şebâb (الشباب  (جملة 
dergisinin editörlüğünü de yapmıştır. Yazar’ın gazete yazılarının yanında roman, anı ve hikâye koleksiyonlarından oluşan 50’den fazla 
eseri bulunmaktadır.

Bu tebliğde Abdülvehhâb Mutâvı‘ tarafından kaleme alınan Hâtemun fî ısba‘i’l-kalb (خامت يف إصبع القلب) adlı hikaye koleksiyonunda bulunan 
“Seven Fakir Değildir (ليس فقريا من حيب)” başlıklı hikayesi değerlendirilecektir.

Yazar, bu hikâyede okuyucusuna sevginin (gerçek aşkın) önemini, gücünü ve mutluluğun temel kaynağı olduğunu anlatmayı 
hedeflemektedir. Gerçek sevgiyi yakalayan, böyle bir sevgiye sahip olan bir kişinin mal ve mülk bakımından varlıklı olmasa da hiçbir 
şekilde fakir addedilemeyeceğini vurgulamaktadır. Aynı şekilde gerçek sevgiyi ıskalayan kimselerin maddiyat bakımından çok zengin 
olsalar dahi hayatlarında mutlu olamayacaklarını belirtmektedir. Bu sebeple de söz konusu kimseleri her ne kadar varlık içinde yüzseler 
de gerçek manada fakir kabul etmektedir. 

Anahtar Kelimeler / Keywords: Abdülvehhâb Mutâvı‘, Sevgi (Aşk), Fakirlik, Zenginlik, Mutluluk
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Doç. Dr. Mehmet Yılmaz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Lisans öğrenimini Suudi Arabistan İmam Muhammed b. Saud İslâm Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi’nde tamamladı.

Yüksek Lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı’nda 
tamamladı.

Doktorasını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilm Dalı’nda tamamladı. 

2021 Yılında Doçent ünvanı aldı.

Hali hazırda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim 
Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eski Arap Şiirinde ‘Uzra Türü Aşk (Bişr ve Hind Örneği)
İnsanoğlu yaratılışı gereği karşı cinse ilgi duyar. Bu durumun doğal sonucu olarak çiftler arasında evlilikler yaşanır ve hayatın idamesi 
sağlanır. Bazı durumlarda hayat şartları beklenenin aksine gelişir ve olaylar farklı mecralara sürüklenir. Dış etkenler, birbirlerine samimi 
duygularla bağlı olan sevgililerin bir araya gelmelerine ve mutlu olacak biçimde hayatlarını idame ettirmelerine engel teşkil eder. Hal 
böyle olunca yaşanan duygu yoğunlukları bastırılmaya veya başka yönlere kanalize edilir. Ne var ki sevgiliyi ideal insan ve tamamlayıcı 
taraf olarak gören âşık, içine düştüğü hayal kırıklığı neticesinde psikolojik olarak çöküntüye uğrar, acılar çeker, yataklara düşer ve bazı 
zamanlar aşk acısına yenik düşerek hayata veda eder. Fıtratta var olan aşkın, doğru mecralara yönlendirilmesi durumunda Yüce Allah 
tarafından insanoğluna bahşedilen bir nimet olduğu muhakkaktır. Nitekim insanoğlu aşkla yanar, pişer ve olgunlaşır. Aşk, estetik, zarafet, 
letafet ve kemâle erme gibi erdemleri gönüllere nakşetmek suretiyle nefisleri terbiye eder.

Kuşkusuz fıtrat dini olan İslâm’dan aşk gibi ulvî bir olguya karşı durması beklenecek durum değildir. İslâm dini kadını cinsel obje olarak 
gören Câhiliye anlayışını reddetmekte ve aşk olgusunu nefisleri terbiye aracı olarak görmektedir. Bir başka ifade ile İslâm dini, fıtratta var 
olan aşk olgusunu doğru mecraya yönlendirmektedir. Bu duruma çölde yaşayan ve henüz fıtratı bozulmamış ‘Uzra kabilesine mensup 
şairler tarafından dile getirilen beyitler esaslı örneklerdir.  Zira ‘Uzra kabilesine mensup şairler töreleri gereği aşk deneyimlerini iffetten ve 
İslâm öğretilerinden ödün vermeyecek biçimde beyitlere yansıtan erken dönem Arap şairlerinin öncüleridirler. 

Çalışmada Câhiliye dönemi aşk şiirlerinden örnekler sunulacak ve ‘Uzra türü aşk hakkında bilgiler verilecektir. Ardından Hz. Peygamber 
döneminde yaşandığı öne sürülen Bişr ve Hind arasındaki ‘Uzra türü aşk öyküsünün İslâm öğretilerine ters düşmeyecek biçimdeki şiir 
örneklemeleri gün yüzüne çıkarılacak ve genel değerlendirmesi yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: ‘Uzra, aşk, şiir, duygu, İslâm, Bişr, Hind
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Dr. Öğr. Üyesi Orhan İyişenyürek
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye
Doğum: 1978-Konya
Lise: Konya İHL-1997
Üniversite: Selçuk
Fakülte: İlahiyat
Yüksek Lisans: Hadis
Doktora: Arap Dili ve Belağatı
İlgi Alanları: Arapça, Arap Şiiri

Aşkı ve Aşkın Mertebelerini İfade Eden Arapça Kelimeler
Bir kavramın doğru anlaşılabilmesi için onun kökeninin ve etimolojisinin incelenmesi atılması gereken ilk ve en önemli adımlardan 
birisidir. Böylece tanımlama ve betimleme süreçleri doğru bir zeminde ilerlemiş olacaktır.

Tasavvuf, felsefe ve edebiyat ilimlerinde önemli bir yer tutan aşk kavramı ve aşk anlamında kullanılan bazı kelimeler Arapça kökenlidir. 
Bu kelimelerin kavramlaşması ve terimleşmesi süreçlerinde kazandığı anlamların incelenebilmesi için bu kelimelerin kökenlerinin ve 
konuldukları anlamlarının belirginleştirilmesi önemli bir husustur.

İnsan zihni basitten karmaşık olana, somuttan soyut olana doğru hareket etmektedir. Bu durum kelimelerin ve kavramların ortaya 
çıkışında da çoğunlukla böyle olmuştur. Dolayısıyla aşk vb. kelimelerin somut anlamları ve sonradan kazandıkları soyut anlamlar ile 
anlamlar arası ilişkileri etimolojik açıdan incelenecektir.

Aşk gibi soyut anlamı olan, aşk ve tezahürleri anlamında kullanılan Arapça kelimelerin ifade ettiği somut bir anlamı var mıdır? Varsa 
ilk konulan bu somut anlamla daha sonradan kazandığı soyut anlam arasında bir anlam ilişkisi var mıdır? Soruları çalışmanın problem 
durumunu ortaya koymaktadır.

Aşk kelimesi Arapça عشق kökünden türemiştir. Bu kökün konulduğu muhtemelen ilk olan somut anlam sarmaşık bitkisinin ağaca sarılması 
olarak sözlüklerde yer almaktadır. Sarmaşık ağaca yoğun bir şekilde sarılırsa onun suyunu emmekte ve gövdesinin ışık ve hava almasını 
önlemektedir. Böylece ağacın renginin solmasına veya kurumasına sebep olabilmektedir. Analoji yapılarak bu durum soyut bir mecraya 
taşındığı takdirde aşırı sevgiye, sarmaşık gibi sevdiğinin başkasıyla ilgisini kesip onu sarartıp soldurduğu için aşk denilmiştir. Ayrıca hem 
tatlı hem de ekşi olan bir çeşit meyveye de uşuk denilmiştir. Yani aşkın tatlı ve acı yönleri vardır.

Kur’an-ı Kerim’de aşk kelimesi geçmemektedir. Ancak sevgi anlamına gelen hub ve meveddet kelimeleri ile bunlardan türeyen bazı 
kelimeler Kur’ân’da bulunmaktadır.
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Arapçada aşk ve sevgi anlamında kullanılan kelimeleri toparlayan ve bunların anlamlarını açıklayan en kapsamlı eserler arasında İbn 
Hazm (ö. 456/1064)’ın Tavku’l-Hâmâme’si ve İbn Kayyım (ö. 751/1350)’ın Ravzatu’l-Muhibbîn ve Nuzhetu’l-Muştâkîn’i sayılabilir. İkinci 
eserde aşk anlamına gelen 50 isim zikredilmiş ve bunların anlam sınırları açıklanmıştır.

Bu çalışmada bu eser temel kabul edilerek Arapçada aşk anlamında kullanılan kelimeler ve bunların etimolojisi tespit edilmeye 
çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler / Keywords: Aşk, Arapça, Kelime kökü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kayapınar
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

1969’ta Sivas ‘ta doğdum. İlk, ortaokul ve liseyi Sivas’ta okudum. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 
mezun oldum. 1992-2009 yılları arasında Sivas İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yaptım. Bu esnada Arap Dili Belagati anabilim 
dalında Cumhuriyet Üniversitesi’nde “Hemze” ve “Hel” istifham edatlarının Kur`an-ı Kerim’de nahiv ve belagat açısından kullanımı 
(1999) tezi ile yüksek lisansımı, ‘Belağatta Talebi İnşa (dilek bildiren anlatımlar)’(2006) tezi ile Selçuk Üniversitesinde doktoramı 
tamamladım. 2009-2011 arası Kilis 7 Aralık Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümü kurucu başkanlık ve öğretim üyeliği 
görevinde bulundum. 2011 yılında başladığım Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki Arap Dili Belagati öğretim üyeliği 
görevim halen devam etmektedir.

Öğr. Gör. Ahmed Hilal
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Doğum Yeri ve Tarihi: Halep 01/01/1989 Suriye
DİPLOMALAR 
Lisans: Halep Üniversitesi Arap Dili Belağatı.
Yüksek Lisans: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Arap Dili Belağatı. 2021.
Doktora: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Arap Dili Belağatı. 2021.
ALDIĞI GÖREVLER
1. Kırgızistan Oş İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi 2015/2018.
2. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi 2018/2021.
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Arap Darb-ı Mesellerinde Aşk
Şairler, edipler aşkı eserlerinde ele alarak şiirler, nesirler, öyküler, romanlar yazmışlardır. Tabii ki mesele bununla kalmamış aşk konusunda 
darb-ı meseller de ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışma, aşk ve türevleri hakkında söylenegelen darb-ı meselleri ele almaktadır. Giriş kısmında aşka dair literatür tarihine, şair, edip, 
fakih, mutasavvıflar tarafından şiir, nesir ve diğer türler kapsamında ele alınan hususlara değinilmektedir. 

Çalışmanın yapılma sebebi, darb-ı mesellerin tıpkı şiir ve nesir gibi bize kadar ulaşan edebiyat ürünleri olmasıdır.  Aşk şiirleri, aşıkların 
hikaye ve menkıbeleri hakkındaki bilgiler derlenmiş, bunlar hakkında bilimsel çalışmalar yapılmış, makaleler, kitaplar yazılmıştır. Lakin aşk 
hakkındaki darb-ı meseller gözden kaçmıştır. Bu konu üzerine şiir ve nesirle kıyaslanamayacak ölçüde sınırlı değiniler dışında herhangi 
bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamız işbu farkedilmemiş alana dikkat çekerek bir pencere açmak ve araştırmacıları edebiyatın bu türü ile 
ilgili araştırma yapmaya teşvik etmektir. 

Birinci bölümde, aşkın anlamı, mertebe ve dereceleri ve احلب، احملبة، اهلوى، اهلُيام، الغرام، الشغف gibi aşkla ilintili, eşanlamlı sayılabilecek kelimeler 
ele alınmaktadır. Bu kelimelerin ele alınması bunların emsal kitaplarında tarama yapmanın esasını teşkil etmesindendir. 

İkinci bölümde darb-ı meselin sözcük ve terim anlamları ve kitaplarda yer alan karıştırmalara dikkat çekme gayesiyle teşbihle arasındaki 
fark açıklanmıştır. 

Üçüncü bölümde aşk ve النَـَّوى ِمَن  ذّل (Aşk uzaklıktandır/ayrılıktandır) اهلََوى  أعمى (Aşık olan zelil olur) من عشق   gibi benzer (Aşk kördür) احلّب 
anlamdaki kelimelerin yer aldığı darb-ı meseller tespit edilerek alfabetik olarak sıralanmıştır. Akabinde her bir meselin, -şayet mevcutsa- 
arka planındaki öykü veya hadiseden bahsedilerek ortaya çıkış sebebi eşliğinde lafızdaki kapalılığı giderecek şekilde izahı yapılmıştır. 
Yanısıra hangi bağlamda kullanıldığı ve tedavülde olup olmadığına dair bilgiler verilmiştir. 

Sonuç bölümü, çalışmada elde edilen netice ve önerileri ele almaktadır. Bu araştırma esnasında elde ettiğimiz neticeleri şöyle 
özetleyebiliriz: 

Darb-ı meseller de şiir gibi bize ulaşan edebiyat türlerinden biridir. Nasıl ki şiir hayatın bütün boyutlarından bahsediyorsa darb-ı meseller 
de hayatın tüm boyutlarında yerini almıştır. 

Aşkla ilgili darb-ı mesellerin emsal kitaplarında hatırı sayılır bir yeri vardır ve bir kısmı da şiirlerden iktibastır. 

 Son olarak bu konu hakkındaki boşluğu doldurma bağlamında, yüksek lisans-doktora tezlerinde tercih etmeleri yönünde lisansüstü 
öğrencilerini teşvik etmek, kongre ve sempozyumlar düzenlenmesi gibi yapılması gerekli çalışmalara işaret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: العشق، العاشق، احلب، احملبوب.
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Arş. Gör. Mehmet Akıncı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

20.02.1979 tarihinde Konya’da doğdu. İlköğretimi Konya Seydişehir’de tamamladı. Örgün öğretime ara vererek Doğu bölgelerinde 
farklı illerde klasik usul ile Arapça eğitimini tamamladı. Bu arada ortaöğretim ve lise eğitimini uzaktan eğitim ile tamamladı. 
2008 yılında Eskişehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2015 yılında ÇÖMÜ İlahiyat 
Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında ÇÖMÜ İlahiyat 
Fakültesi Arap Dili ve Belagatı alanında doktoraya başladı. Halen aynı fakültede araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ebü’t-Tayyib Muhammed b. Ahmed b. İshâk b. Yahyâ el-Veşşâ’ el-A‘râbî’nin Kitâbü’l-Müveşşâ (ez-Zarf ve ’z-zurefâ’) İsimli 
Eserinde Aşk
Hicri 3. yılın sonlarında ve 4. yılın başlarında Abbasiler döneminde yaşamış olan edîp, şâir, nahiv alimi Ebü’t-Tayyib Muhammed b. Ahmed 
b. İshâk b. Yahyâ el-Veşşâ’ el-A‘râbî (ö. 325/937)’nin hayatı ayrıntılarıyla bilinmese de dönemin Basra ve Kûfe mezheplerinin önde gelen 
nahiv alimlerinden Sa‘leb ve Müberrred’den nahiv, Ahmed b. Ubeyd b. Nâsıh ve İbn Ebü’d-Dünyâ gibi zatlardan hadis ilimlerini tahsil 
ettiği, Bağdat halk mekteplerinde talebe yetiştirdiği ve nahiv, lügat ve edebiyat alanında pek çok kitap telif ettiği bilinmektedir. Telif ettiği 
bu eserler arasında, zarâfeti tanımlamaya, zarâfet kurallarını ve zarif kimselerin yaşam biçimlerini ele aldığı Kitâbü’l-Müveşşâ ya da ez-Zarf 
ve’z-zurefâ’ diye bilinen kitabı ayrı bir öneme sahiptir. 

Bu eserinde el-Veşşâ’, edep, mürüvvet, zarâfet gibi konulara değindikten sonra bunların gereklerinden olan iffet çerçevesinde yaşanılması 
gereken aşk konusunu ele almakta; meşhur aşıkların, kara sevdaya tutulup acısıyla ölenlerin, intihar edenlerin, iffetli bir aşk yaşayanların, 
aşk hayatında vefakâr olanların ve aşkta aldatanların hikâyelerini nakletmektedir. Tüm bu karamsar tablodan sonra aşk her ne kadar 
hasretlerin, acıların, hüzünlerin kaynağı olsa da âşık olmanın ehli yanında hiçbir şeyin tadına denk olamayacağı kadar tatlı bir duygu 
olduğunu söylemektedir. Müellif, buraya kadar konuyu ciddiyetle ele aldığını söyledikten sonra, biraz da eğlenelim diyerek birtakım 
amaçlarına ulaşmak için âşık taklidi yapan cariyelerden, onların türlü oyunlarından, gençleri aldatmalarından bahsetmekte ve edep 
sahibi, akıllı bir kimsenin özellikle aldatma gibi bir durum vuku bulmuşsa, kalbini başkasına kaptırmasının, aldatılmayı sineye çekmesinin, 
sabır göstermesinin cehalet göstergesi olduğunu, kişinin mürüvvetine halel getireceğini, başkaları nezdinde değerini düşüreceğini 
söylemektedir. Bu tebliğde, yukarıda kısaca tanıtılan el-Veşşâ’nın ez-Zarf ve’z-zurefâ isimli eseri bağlamında sevgi ve aşk konusu ele 
alınacaktır.

Anahtar Kelimeler / Keywords: el-Veşşâ’, el-Müveşşâ’, Sevgi (Aşk), Zarâfet, Sadâkat, İffet, Aldatma
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Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Özkan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Denizli Acıpayam’da doğdu. 2001 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni, 2005 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 
İki yıla yakın bir süre Ardahan İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmenliği yaptı. 2008 yılında MEB bursuyla Amerika Birleşik 
Devletleri’ne gitti. Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles’ta 2010 yılında yüksek lisansını, 2016 yılında da doktorasını tamamladı. 
Dokuz ay Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştı. 2017 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi İslam Felsefesi bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Halen aynı üniversitede doktor öğretim üyesi pozisyonunda 
çalışmalarına devam etmektedir.

İhvân-ı Safâ’da Aşk ve Ahlak İlişkisi
İhvân-ı Safâ deyince aklımıza doğal olarak onların Risâleleri gelmektedir. Elli iki risâleden oluşan bu külliyatta İhvân, Antik Yunan 
medeniyetinden tevarüs edilen felsefe külliyatının hemen hemen her alanını çok ayrıntılı olmamakla birlikte sistematik bir şekilde 
okurlarına sunmaktadırlar. Fakat bu risâleler incelendiğinde İhvân’ın felsefeyi sunuş tarzının İslam toplumunun genel karakterine yani 
İslam’a uygun bir şekilde gerçekleşiyor olmasına çaba gösterdikleri görülmektedir. İhvân bunu sağlayabilmek için risâlelerine mistik bir 
hava katmış, felsefi birikimi, üzerlerindeki Yeni Eflatuncu ve Gnostik geleneklerin de etkisiyle tasavvufî bir tarzda okurlarına sunmuşlardır. 
Bu minvalde tasavvufla paralel bir şekilde onların da risâlelerinde üzerinde durdukları konulardan biri aşk olmuştur. Çeşitli risâlelerde bu 
konuya değinen İhvân, Risâlelerinin otuz yedincisini tamamen bu konuya adamış ve “Aşkın Mahiyeti Hakkında” isimli bu risâlede aşkın ne 
olduğunu kendilerine göre açıklamışlardır.

İhvân’ın aşk hakkında yaptıkları açıklamalar yanında, bu risâlede dikkat çeken hususlardan biri de onların aşık ile maşuk arasındaki ilişkiden 
hareketle nefsin kuvvetlerinin bu ilişkide oynadığı rol üzerinde duruyor olmalarıdır. Sanki onlar bunu yapmakla, insanın fonksiyonu 
anlayışı üzerinden aşk ve ahlak arasında amaç bakımından bir bağlantı kurmaya çalışmaktadırlar. Onların bu çabaları, kökeni Aristoteles’te 
bulunan ergon argümanının bir yansıması gibi görünmekle birlikte İhvân, Allah’a ulaşma düşüncesini de bu sistemin içine yerleştirerek 
bir anlamda seküler bir ahlak anlayışını benimseyen Aristoteles’in ötesine geçerek ahlakın hedefi olan mutluluk anlayışına ilahi bir boyut 
katmışlardır. Böylelikle onlar İslam ahlak düşüncesinin geneline hakim olan Aristotelesçi ergon argümanını İslami bir perspektif içinde bu 
risalede yeniden kullanmaktadırlar.

Bu sözlü bildiride öncelikle İhvân’ın aşk hakkında yaptığı değerlendirmeler kısaca sunulacaktır. Sonrasında Aristoteles’in ergon argümanı 
ve İslam ahlak anlayışına yansımaları hakkında bilgi verilecek ve İhvân’ın nefsin kuvvetleri ve aşk arasında kurdukları bağ üzerinden aşk 
ve ahlak ilişkisi hakkındaki düşünceleri değerlendirilecektir.
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Arş. Gör. Dr. Hikmet Şavluk
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

1987 yılında Siirt doğumluyum. Lisans eğitimimi 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladım. 2014 
yılında Marmara Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalın’nda yüksek lisans, 2021 yılında da “Fıkıh 
ve Kelam İlişkisi Bağlamında İbâha Kavramının Analizi” adlı doktora eğitimimi tamamladım. 2011 Kasım ayından beri Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım.

Mu‘tezile’de Muhabbet Kavramı: Zemahşerî’nin Keşşâf Adlı Eseri Bağlamında Bir İnceleme 
Kur‘an-ı Kerim’de muhabbet (sevgi) kavramı hem kula hem de Allah’a isnat edilerek kullanılmıştır. Muhabbetin seven ve sevileni 
gerektirdiğini savunan Cehmiyye tüm fiili sıfatları reddettiği gibi muhabbetin de bir sıfat olarak Allah’a nispet edilmesini inkar etmiştir. 
Cehmiyye’ye göre Allah’ın seven ve sevilen bir varlık olması mümkün değildir. Cehmiyye’nin muhabbet sıfatını reddetmesinin sebepleri 
arasında sevginin nefiste oluşan bir infial sonucu meydana gelmesi yer almaktadır. İnfial olması hasebiyle bir arazdır ve dolayısıyla 
hadis bir varlıktır. Bu durumda muhabbetin Allah’a nispet edilmesi O’nun hadis bir şey ile nitelenmesini gerektirecektir ki, böyle bir 
şey Allah için imkânsızdır. Kur’an’da ifade edilen muhabbet sözcüğü de mecazî bir söylem olarak kabul edilmiş Allah’ın ihsanı olarak 
yorumlanmıştır. Mu‘tezile de Cehmiyye’nin muhabbet kavramı ile ilgili görüşlerini benimsemiş ve  muhabbet sıfatını irade sıfatı yerine 
kullanılan mecazî bir söylem olarak değerlendirmiştir. Kâdı Abdulcebbâr’ın “muhabbetin irade dışında bir şey olduğunu söylemek caiz 
değildir” diyerek muhabbeti irade ile özdeşleştirmesi Allah için kullanıldığında hakiki anlamını bir bütün olarak yitirdiğini göstermektedir. 
Mu‘tezile’de, muhabbetin Allah’ın sıfatı olması durumunda Allah’ın zatında infialin gerçekleşeceği ve Allah’a hadis varlıkların hulul etmiş 
olacağı düşünülerek muhabbetin Allah’a hakiki anlamıyla nispeti reddedilmiş, muhabbet kavramı Allah hakkında “rıza”, “irade” ile ve kullar 
hakkında ise “taat” sözcükleri ile eş anlamlı olduğu kabul edilmiştir. İrade sıfatı ile muhabbet sıfatını eş değer gören Mu‘tezile, muhabbeti 
irade sıfatında olduğu gibi hadis bir nitelik olarak yorumlamıştır. Mu‘tezile’nin muhabbet kavramına yönelik bu yaklaşımı Zemahşerî’nin 
Keşşâf adlı eserinde de yer bulmuştur. Zemahşerî, muhabbet sıfatını kul hakkında, itaatı Allah’a tahsis etmek; Allah hakkında ise kula 
itaati karşılığında mükafat vermek anlamında kullanmıştır. Çalışmamızda Mu‘tezilî bir müfessir olan Zemahşerî’nin Keşşâf adlı eserinde 
muhabbet kavramını nasıl ele aldığını ve yorumunun arka planında yatan kelamî izahlarını ele almaya çalışacağız.

Arş. Gör. Yusuf İzzettin Aktaş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

1983 yılında Malatya’nın Pütürge ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Lisans ve Lisansüstü eğitimini Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 2005-2016 yıllarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlik mesleğini sürdürdü. 
2016 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi 
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olarak vazife yapmaktadır. Doktora öğrenimine devam etmekte olan yazar, Tanzimat sonrası Osmanlı ahlâk düşüncesi alanında 
çalışmalarına devam etmektedir. Emir Furkan ve Tarık İhsan’ın babasıdır.

Eserleri: II. Meşrutiyet Devrinde İslam Felsefesi Dersleri: Müfredat-Hocalar ve Ders Kitapları, İstanbul, İLEM Yayınları, 2021.

Aşk’ın Ahlâkı Olur Mu? Hilmi Ziya Ülken’de Aşk Ahlâkı
İslâm ahlâk düşünce tarihinin ilk evrelerinden itibaren kaleme alınan eserlerde aşk’ın müteradifi olarak kabul edebileceğimiz meveddet/
sevginin bir ahlâkî kavram olarak kullanıldığı görülmektedir. Klasik İslâm ahlâk düşüncesinin temel metinleri olarak kabul edilen Kınalızâde 
Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâî’si ve Nasîrüddin Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserlerinde sevgi/meveddet ahlâkî bir erdem olarak ele alınmıştır. 
Klasik ahlâk düşünürlerine göre sevgi, insanların bir araya gelmesinde, bir topluluk oluşturmasında temel bir unsur teşkil etmektedir. 
Buna düşünceye göre fıtraten (tab’an) medenî olan insanın yetkinlik kazanması, kemâle ermesi insanın bir toplum içerisinde yaşaması 
ve diğer insanlardan yardım alması ile mümkündür. İnsanlarda bi’l-kuvve halinde bulunan yetkinlik/kemal düşüncesi, insanı bir toplum 
içerisinde yaşama ve birarada olma arzusunun temel sâikidir. İşte bu birarada olma arzusunun adı “sevgi/meveddet”tir.” İnsanların toplum 
halinde yaşamaları ile ortaya çıkan adalet kavramı ise sevgi ile kıyaslandığında yapay bir bileşim olduğu görülmektedir. İnsanların kendi 
türünün düzenini muhafaza etme konusunda adalete olan ihtiyacı, sevginin yokluğu nedeniyledir. Sevginin/meveddetin olduğu yerde 
hak verme ve hak almaya ihtiyaç kalmayacağından adalete de ihtiyaç duyulmayacaktır.

Klasik İslâm ahlâk düşüncesinde gördüğümüz bu anlayışın, Tanzimat’ın ilanı sonrasında ortaya çıkan modern ahlâk eserlerinde farklılaştığı, 
“anlam genişlemesi” ve bu genişlemeye paralel bir surette “anlam kayması” yaşadığı görülmektedir. Sevgi/meveddet kavramının modern 
Osmanlı ahlâk düşüncesinde “uhuvvet/kardeşlik” ve “tesanüd/solidarite” kavramları altında işlendiği görülmektedir. Böylece devletin 
içinde bulunduğu inkırazdan kurtuluşu Osmanlı Devleti’ni oluşturan muhtelif din ve etnik kökene sahip insanların ittihadı ile mümkün 
olacağı düşünülmüş ve bu ittihadın temeli uhuvvet ve tesanüd/solidarite kavramları ile atılmaya çalışılmıştır.

Erken Cumhuriyet dönemine gelindiğinde bu anlayışın devam ettiği, bu kavramlar çerçevesinde bir ahlâk inşa edilmeye çalışıldığı 
görülmektedir.

Bu çalışmamızda Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminde hayat sürmüş ve Osmanlı düşüncesinden gelen mirası tevarüs 
ederek Cumhuriyet devrine aktarmaya çalışan Hilmi Ziya Ülken’in (1901-1974) ilk baskısı 1930 yılında yapılan Aşk Ahlâk’ı adlı eseri 
merkezinde aşk kavramına hangi anlamlar yüklediği, toplumun bir arada oluşu ve kemali/yetkinliği yönüyle aşkın ne tür bir işlevi olduğu 
incelenecektir. Yine bu çalışmada müellifin aşk ahlâkı kavramı ile ne kastettiği, bu kavramı açıklarken aşk ahlâkına ne tür bir aşkın/
transandantal anlam yüklediği, bu kavram içinde yer alan mistik/tasavvufî fikir ve çağrışımların neler olduğu tespit edilecektir. Böylece 
aşk ahlâkı kavramının İslâm ahlâk düşüncesindeki yeri tespit edilecek, müellifin ilk defa ortaya koyduğu bu kavramla gelenekten neler 
aldığı, geleneğe neler kattığı ve geleceğe neler söylediği tespit edilmiş olacaktır. Klasik dönemde ahlâkın insanın kendi nefsini (tedbirü’n-
nefs), ailesini (tedbirü’l-menzil), toplumun (tedbirü’l-medine) yönetim biçim, usûl ve esaslarını tayin eden bir rol üstlendiği nazarıitibara 
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alındığında, Hilmi Ziya Ülken’in öne sürdüğü aşk ahlâkında “aşk”ın, nefs, aile ve toplumun idare ve yönetiminde (tedbir) ne tür bir vazife 
ifa ettiği bu çalışmamızda üzerinde önemle durulacak meselelerindendir.

Anahtar kelimeler: Aşk Ahlâkı, Hilmi Ziya Ülken, Ahlâk, İhtiras.

Öğr. Gör. Hasan Özdemir
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

1959 yılında Çanakkale’de doğdu. İlköğrenimini Çanakkale Cumhuriyet İlkokulunda, orta öğrenimini Çanakkale Merkez 
Ortaokulundan, Liseyi Çanakkale Biga İmam-Hatip lisesinden, 1984 yılında Uludağ Üniversitesi ilahiyat fakültesinden mezun oldu. 
1978-1985 Bursa -Yenişehir Osman Gazi Cami imam –hatip görevlisi, 1985-1987 yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. 
1987-1990 Manisa –Kula İmam Hatip Lisesi meslek dersleri Öğretmenliği, 1991-1992 Çanakkale-Çan İmam-Hatip Lisesi Meslek 
dersleri öğretmenliği, 1992-2000 Çanakkale Merkez İbrahim Bodur Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, 2000 den beri 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam felsefe tarihi öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

Yunus Nebi’ den Yunus’a Aşk
Dünyanın kötüye gittiği, insanlığın tehdit altında olduğu, kendi sonunu hazırladığı yadsınamayacak bir gerçekliktir. Düzenden 
düzensizliğe, oluştan bozuluşa, doğumdan ölüme doğru bireysel ve toplumsal tükeniş devam etmektedir. Sorunlar çözümlenirken daha 
da hızlı gelişmektedir.  Yunus Nebi’den, Aşkın simge ismi Yunus’a, Sokrat’tan âşık Veysel’e, çözüm önerilerinden kesitler sunarak dur, 
düşün, bekle,  sonra kararını ver.  Yöntemiyle insanları hakkın ve hakikatin gerçeğine çağrıda bulunmaya çalışacağız. Ey insan! Kendini 
bul! Kendini tanı! Kendini bil!  Suyun üstünde yüzen bir eşya gibi nereye gideceğini bilmiyorsun. Her şey insanın niyetine göre yön 
değiştirmektedir. İnsan bilen, bildiğini bilen, bildiğini bilen ve kendi üzerine düşünebilen bir canlı olmakla beraber, çevresini gözler, 
nesneleri sınıflar, soyutlama yapar, anlamlandırır, eşyaya isim verir, yorumlar, değerlendirir ve bütün varlıklar içinde kendi üstünlüğünün 
ayrımına ve farkına varır. 

Bu durumdaki birey ve toplumların çıkmazlarını aşmasına imkân sağlayacak bazı düşünürlerin hayat felsefelerinden yararlanarak çözüm 
önerilerinde bulunacağız. 

İnsanlık tarihi, Sokrates’ten Yunus’ a her düşünen; gerçek sevgiyi, arar durur. Aşk için yaşanır, aşk için ölünür. Sevmek ve sevilmek herkesin 
hakkıdır. Kimine nasip olur, kimine olmaz. İlk Neden’ den nedenlilere, İlk Yaratan’dan yaratılmışlara, Gerçek Bir’den çokluğa, duyuların algı 
alanından aklın algı alanına ve Gerçek Bir’den zıtlar dünyasındaki savaşı, sevginin etkinliğinden yararlanarak toplumsal sorunlarımıza 
çözümlemeler getirmeye çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: 1- Hikmet, 2- İffet, 3- İtidal, 4-Âlem, 5- İnsan, 6-  Gerçek Bir  
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Doç. Dr. Hamit Arbaş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

1967 yılında Tebriz’de doğdum.1986 yılında Gazi Üniversitesini birincilikle kazandım. Hacı Bayram-ı Velî adlı Yüksek Lisansımı ve 
Doktora konum olan Mevlevîliğin Türk Plastik Sanatlarına Etkilerini aynı üniversitede yaptım.1998 yılından beri Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesinde çalışmaktayım.Farsça, Osmanlıca ve İngilizce biliyorum.

İran-İslâm Minyatürlerinde Aşk: Leylâ ile Mecnûn’a Ait İki Minyatür
Aşk şiddetli bir sevgi ve gönül bağlılığıdır. Arifler aşkın Allah’a mahsus olduğunu söylerler. Dolayısıyla aşkın sahası insanın heves ve 
içgüdülerinden çok ötededir. Hz. Mevlânâ’nın buyurdukları gibi; “Güzeller güzeli Allah’ın aşkından başka ne varsa hiçtir; şeker bile yesen 
can çekişmektir.” Genellikle madde âlemi ve ona ait olana aşırı bağlılığın kökeni nefsanî içgüdülerdir ki ona da heves derler. Aşk dinin 
karşıtı olmayıp onun tamamlayıcısıdır. Aşk makamı dini ve tasavvufî mesele ve mertebelerin son basamaklarındandır. Aşk, iki türdür 
hakikî ve mecazî. Mecazî aşkta sevgilinin zahirî sıfatı ve hissedilen kemâlâtı söz konusudur. Mecazî aşk ise ikiye ayrılır: Biri hayvânî aşk 
ki bunda âşık sadece şehvet yüzünden maşukunu ister. İkincisi ise arı duru temiz ve pâk aşktır. Burada da sevgilinin dış görünüşü söz 
konusudur; ancak zahir batının ve ilahî zatın göstergesi olduğu için aşığı gerçek aşka götürür ve bir köprü vazifesi îfâ eder.    

Aşk hikâyeleri İran minyatürlerinde sıklıkla işlenen konulardan biri olarak dikkat çekmektedir. Bu minyatürlerde hikâyenin zahir boyutunu 
oluşturan şahıslar ve figürlerin yanı sıra olayın mana boyutu da yansıtılmaya çalışılır. 

Bu bildiride zengin aşk edebiyatından esinlenerek İranlı sanatçıların ürettikleri minyatürler incelenecektir. Bu çerçevede Leylâ ile Mecnûn 
hikâyesine ait iki minyatür üzerinden İran-İslam minyatüründe aşk konusu incelenecektir. Bu eserlerden ilki Nizâmî-i Gencevî’nin 
Tahmasbi Hamse adlı eserinde yer alan, Tebriz ekolünden Mir Seyyid Ali tarafından yapılmış minyatürdür. Diğeri ise Molla Câmî’nin Heft 
Evreng adlı eserinde bulunan, Kazvin ekolünden Şeyh Muhammed’in yaptığı minyatürdür.  

Bu bildiride şu sorulara cevap bulunmaya çalışılacaktır: 

a) İlgi duyulan bir sanat dalı olmak için minyatür popüler aşk hikâyelerini mi konu almaktadır?

b) Sanatçı minyatürde tasvir ettiği figürlerde ne kadar yenilikçi davranmıştır?

c) Edebi eserlerde işlenen aşk konusunun minyatür olarak tasvirinde sanatçının yaratıcılığı ne derece etkili olmuştur? 

Anahtar Kelimeler: İran – İslâm Minyatürü, Aşk, Leylâ ile Mecnûn, Mir Seyyid Ali, Şeyh Muhammed, Tahmasbi Hamse, Heft Evreng
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Dr. Öğr. Üyesi Sema Özdemir
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004’te Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
Tasavvuf Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2011’de de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde aynı anabilim dalından 
doktorasını tamamladı. 2012’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde göreve başladı. Halen burada görevine 
devam etmektedir.

HAKİKATİN İDRAKİNDE DOĞRU BİR DİNLEME BİÇİMİNİN ÖNEMİ: AŞK, KELÂM VE SEMÂ‘ 
Cenâb-ı Hak bir kudsî hadiste; “Gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim ve mahlûkatı yarattım.” buyurmuştur. Burada Türkçe’ye ‘istedim’ 
şeklinde tercüme edilen kelime ‘hubb’ kökünden gelen ‘ahbabtu’ kelimesidir. Öyleyse bilinmek istemenin temelinde muhabbet kavramı 
vardır. Bu sebeple İbnü’l-Arabî’ye göre âlemin yaratılmasındaki aslî unsur sevgidir ve her şey sevgiyle hareket etmektedir.  Diğer taraftan 
âyette bildirildiği üzere Cenâb-ı Hak zuhûrunu dilediği bir ‘şey’i yaratmak için ona ‘ol’ diye emreder ve o da bu emri duyup ona tâbî 
olur. Yani yaratma muhabbet kavramı ile başlar, ilahi kelam ile devam eder ve ‘şey’in semâı/duyması ile zuhur gerçekleşir. Öyleyse aşk, 
kelâm ve semâ‘ arasında derin bir ilişki vardır. Nitekim bazı sûfîler ilâhî hitâbı duydukları ânın lezzetinden bahsederken bazıları da bu 
hitâbı yeniden duymak için nasıl bir iştiyak içinde olduklarını anlatırlar. Bu tebliğde İbnü’l-Arabî düşüncesinde yaratmanın temelindeki 
bu üç kavram yani aşk, kelam ve semâ‘  arasındaki ilişkiden bahsedilecek, özellikle de doğru bir duyma ve dinleme biçiminin hakikatin 
idrakinde ne derece mühim bir yer taşıdığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aşk, İlâhî Kelâm, Semâ‘

Öğr. Gör. Talha Sert
Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

04.07.1988 Balıkesir/Gönen doğumlu evli ve 3 çocuk babasıyım. 2009 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak göreve 
başladım. 2017 yılından beri Yalova Üniversitesinde akademisyen olarak çalışmaktayım.

Fenâdan Bekâya Aşkın Kâmil Temsili “Yunus Emre”
 Zamanın gereği olarak değişen, gelişen, farklılaşan, bozulan veya yok olan birçok durum ve vaka vardır. Bununla birlikte zaman, mekân 
ve insan değişse de, nâmütenâhi olan oldukça az kavramdan biri de kuşkusuz aşk kavramıdır. Her daim ve ahvalde var olan dillendirilen 
veya yaşanılan bir durum olarak güncelliğini yitirmemektedir. Sabit ve durağan yapıya sahip olmadan, tıpkı canlılar gibi nitel açıdan içi 
bazen boşalan, bazen de değeri artan değişken içeriğe haiz, aktif hayatın odağında var olan bir terimdir. Bunda dönemsel, bölgesel ve 
inançsal etkiler de hiç şüphesiz önemli bir rol oynamaktadır. Her ne olursa olsun insan için her dem tarifsiz bir his ve karşı konulamaz bir 
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tutkunun adıdır. Kimi zaman duygular ve ihtiyaçlar arasında karışarak anlaşılması, anlatılası zor hale gelebilir. Tam manasıyla insan kadar 
karmaşık, doğum kadar saf, ölüm kadar gerçektir aşk. Doğumun saflığı hatırlanmadığı için nasıl kayboluyorsa, aşk da saflığı bulamayanlar 
bir şeyleri kaybetmiş, ölüm nasıl tadılmadığı için anlaşılamıyor ve korkuluyorsa, aşkı tatmayanlar için de bilinmez ve muhaldir.

Kavramlar için en talihli durum onlarla birlikte anılacak muntazam şahsiyetlerin olmasıdır. Hal böyleyken o kavramlar da, tıpkı şahsiyetler 
gibi yaşar, büyür ve anılır. Aşk kavramı için de böyle bir talihten söz etmek gerekirse ki kuşkusuz böyledir. O şahsiyetlerden birinin 
tartışmasız Yunus Emre olduğunu söyleyebiliriz. Yunus, eserleri, yaptıkları, yaşadıkları, hissettikleri ve hissettirdikleriyle tam bir emsaldir. 
Yunus, aşk terimi ile adeta bütünleşmiş, müşahhas olan bu kavramı adeta mücerret ve ayan bir hale getirmiştir. Tarife sığmaz bir kavram 
olan aşkın adeta tarifini temsil ederek çizmiş ve onun erişilebilirliğini kanıtlayarak okunur, duyulur, yaşanır kılmıştır.

Bazı konular vardır, anlatılmasına gerek kalmadan bahsi geçtiği anda tesiri ve maksadı hâsıl olur. Bazı kişiler vardır, tanıtmaya ihtiyaç 
duymadan ismi söylendiği an tüm ruhu ihtivaya haizdir. İşte “aşk” konusu tam olarak böyle bir konu, “Yunus Emre” de tam olarak böyle 
bir kişiliktir. Bu ikisinin vuslatını ulaşılabilir, anlaşılabilir ve görünür kılmak günümüz dünyasının en büyük gerekliliklerinden biri, modern 
insanın özünü bulma yolunda olmazsa olmaz ihtiyaçlarındandır. Bu minvalde konu aslına uygun bir zaruret sonucu hâsıl olmakta, isimsiz 
ve beynelmilel bir mektup misali tüm zaman ve insanlara hitap etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aşk, Yunus Emre, zaman, şahsiyet, temsil.

Arş. Gör. Mustafa Başkan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

1988 yılında Berlin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 
mezun oldu. 2014 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde doktora eğitimine devam ediyor. 2015 yılından beri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Deylemî’nin Atfü’l-Elif’i Bağlamında Erken Dönem Tasavvufta Aşk Tasavvuru
Aşk, muhabbet, ülfet gibi terimlerle ifade edilen sevgi merkezli tasavvuf düşüncesi ve dindarlığı tasavvuf tarihinin ilk dönemlerinden beri 
varlığını sürdürerek günümüzde hâlâ canlılığını korumaktadır. Birçok sûfî, düşünür ve âlimin katkılarıyla zaman içinde geniş bir aşk ve 
muhabbet literatürü oluşmuştur. Çağdaşlarına nispetle daha az tanınan Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed ed-Deylemî (ö.392 /1002[?]) de 
Atfü’l-elif ’il-me’lûf ale’l-lâmi’l-ma’tûf isimli eseri ile bu literatüre önemli bir katkı sağlamıştır. 

Erken dönem tasavvuf metinleri arasında yer alan ve sistematik bir şekilde muhabbet ve aşk mevzularını konu edinen Deylemî’nin bu 
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eseri, büyük ölçüde âyet ve hadislerin yorumlarından, aşk nazariyesinin unsularından ve hemen hemen eserin tamamına yayılmış olan 
aşk hakkındaki hikâye ve anlatılarından müteşekkildir. İlim ve hakikate olan merakının bir göstergesi olarak Deylemî, bu eserinde hem 
yazılı hem de sözlü kültürden istifade ederek sadece sûfîlerin değil, aynı zamanda diğer düşünce ekollerine mensup âlimlerin görüşlerine 
geniş yer vermektedir. O, ilâhî özle ilgili bir sıfat olarak sevgi kavramından; sevginin sarhoşluk ve sersemlikle bağlantılı bir kalp hastalığı 
olduğu inancına kadar pek çok farklı görüşe değinmektedir. Ediplerin, filozofların, kelam âlimlerinin ve sûfîlerin sevgi düşüncelerinin 
pek çoğunu nakleden Deylemî muhabbet bağlamında karşıt tezleri ortaya çıkarır. Deylemî tevârüs ettiği ilmî ve tasavvufî geleneğinin 
düşüncelerini aktarmakla kalmaz, o çoğu zaman bu düşüncelere açıklık getirerek birleştiği noktaları özetlemeye çalışır. Bölüm sonlarında 
ise müstakil başlıklarda kendi aşk nazariyesini inşâ eder. 

Bu tebliğinin amacı Deylemî’nin muhabbet-aşk alanındaki özgün düşüncelerini muhabbet makamları ve dereceleri çerçevesinde tespit 
etmek ve özelde sûfî düşüncesine, genelde de aşk literatürüne katkılarını ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler / Keywords: Tasavvuf, Aşk, Muhabbet, ed-Deylemî , Atfü’l-elif 

Arş. Gör. Dr. Ahmet Kara
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye

Lisans eğitimini 2005-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında almıştır. 
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde 2011-2014 yılları arasında Hazînî’nin Tesellâ‘ul- 
Kulûb’u Metin-İnceleme adlı çalışmasıyla Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve 
Sanatları Bölümünde 2015-2019 yılları arasında Dînî-Tasavvûfî Siirler Mecmuası (IBB Kütüphanesi Atatürk Kitaplıgı No: K.000351) 
İnceleme-metin-dizin adlı çalışmasıyla Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılından itibaren Dicle Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

KAYGUSUZ ABDAL’IN ŞİİRLERİNDE HAKÎKİ AŞK
14. yüzyılın ikinci yarısında doğup, 15. Yüzyılda vefat eden Kaygusuz Abdâl’ın hayatıyla ilgili kaynaklarda bilgiye rastlanmamaktadır. 
Onun yaşantısı ile alakalı bilinenler, menkabevî usulde kaleme alınmış olan ve vefatından yaklaşık bir buçuk asır sonra yazılan anonim 
menâkıbnâmesinden elde edilmiştir. Kaygusuz ismi ile tanınan Alanya Beyi Hüsameddin Mahmud’un oğlu olan Gaybî, daha çok 
kendisine nispet edilen eserlerindeki bir takım bilgilerden hareketle yapılan yorumlara göre kendisi hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 
Babasının konumundan dolayı iyi bir tahsil gören, döneminde geçerli bütün ilimleri öğrenen Gaybî, aynı zamanda yetenekli bir savaşçı 
olarak bilinmektedir. O, ok atmada ve kılıç kullanmada mahir bir şahsiyet olduğu gibi avcılığı ile de şöhret bulmuş tarihsel bir kişiliğe 
sahiptir. Bazı şiirlerinde “Alaî (Alayî)” ya da “Sarâyî (saraya mensup) mahlasını, şiirlerinin çoğunda ise “Kaygusuz Abdal”, “Kaygusuz” veya 
“Kul Kaygusuz” mahlaslarını kullanmıştır. Onun eserlerinden Arapça ve Farsçayı bildiği ayrıca tasavvufî muhteva içeren 15 kadar manzum 
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ve mensur olarak kaleme aldığı eserlerinde vahdet-i vücud anlayışı çerçevesinde İlahî aşktan bahsettiği anlaşılmaktadır. Kaygusuz 
Abdal’ın bütün eserlerinde kullandığı kavramların görünen anlamlarının arka planında İlahî aşkın, İlahî sırların ve tecrübelerin olduğu 
hissedilecektir. Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında tasavvuf zümreleri önemli rollere sahip olmuşlardır. Kaygusuz Abdal, 
mürşidi Abdal Musa ile birlikte Rum Abdalları ve Kalenderîler zümresine dâhil olmaları, bu toplulukların 16. yüzyılda ortaya çıkmasından 
sonra giderek Bektaşîliğin içinde yer almaları sebebiyle Kaygusuz Abdal bu tarihten itibaren Bektaşîliğin önemli şahsiyetlerinden biri 
olmuştur, Ehl-i beyt’e bağlılığını gösteren şiirlerinden dolayı Bektaşî edebiyatının kurucusu sayılmıştır. Kaygusuz’un yaşamı; konumu 
ve yola bakışıyla tamamen bir fedakârlık ve adanmışlık hikâyesidir. Kaygusuz Abdal şiirleri bu çalışmada hakîki aşk kavramı üzerinden 
değerlendirilip şiirlerinden örnekler verilerek açıklanmaya gayret edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kaygusuz Abdal, İlahî Aşk, Kaygusuz Abdal Şiirleri.

Öğr.Gör.Dr. Nihan ABİR
Türk-Alman Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

2005 yılında Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne 
girdi. 2009 yılında mezun oldu ve aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı 
Programında yüksek lisansa başladı. 2012 yılında Çalıkuşu’nun Hikâyesi başlıklı teziyle yüksek lisans programından mezun oldu. 
2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Programında doktoraya başladı ve 
2018 yılında Siniden Masaya: Türk Romanında Sofra başlıklı teziyle Doktor ünvanını almaya hak kazandı. bu çalışması 2021 yılında 
kitap olarak basıldı.Makaleleri yurt dışı ve yurt içinde yaymnlandı. Halen Türk Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 
Dr. Öğretim Görevlisi ve Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Aşka Dair: Servet-i Fünûn Döneminin Aşk Anlayışı Nasıl Şekillendi?
Türk edebiyatında Servet-i Fünûn, roman türünün ilerleme kat ettiği ve bu sahada önemli eserlerin verildiği bir dönemdir. Özellikle Halit 
Ziya ve Mehmet Rauf’un yazdıklarıyla o döneme kadarki serüveninde zirveye ulaşan Servet-i Fünûn romanlarının ana temasını aşk teşkil 
eder. Ancak bu, önceki dönemlerin aşk anlayışından farklıdır. Dîvan edebiyatındaki hayalî sevgilinin, tasavvuftaki Allah aşkının, Tanzimat 
dönemindeki sâfiyâne, kavuşamayan âşıkların yerini Servet-i Fünûn dönemi romanlarında tensel aşk, hatta aşk üçgenleri alır. Bu, Osmanlı 
Devleti’nde sosyal hayatla birlikte duyguların ve onların yaşanma biçiminin de değişmeye başladığının işaretidir. 

Bu çalışmada da Servet-i Fünûn döneminin en önemli romancılarından olan Mehmet Rauf’un, Servet-i Fünûn mecmuasında tefrika ettiği 
“Aşka Dair” adlı yazı dizisi ele alınacaktır. Gazetenin 470 ve 488. sayıları arasında tefrika edilen ve daha önce Latin harflerine aktarılmamış 
olan bu yazı dizisinde Mehmet Rauf, Claude Larcher adlı bir yazarın Fizyologia-yı Aşk adlı eserinden hareketle aşk hakkında yorumlarda 
bulunur. Yazı dizisini ilginç kılan ise Mehmet Rauf’un, eserinden söz ettiği Claude Larcher’in aslında Servet-i Fünûn dönemi yazarlarını, 
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bilhassa Mehmet Rauf’u çok etkileyen Fransız yazar Paul Bourget’in takma ismi olmasıdır. Günümüzde Modern Aşkın Fizyolojisi olarak 
adlandırılan ama Türkçeye tamamı çevrilmeyen Fransızca eserin ana hattını Mehmet Rauf, kendi yorumlarıyla birlikte bu yazı dizisinde 
verir. 

“Aşka Dair: Servet-i Fünûn Döneminin Aşk Anlayışı Nasıl Şekillendi?” başlıklı bu çalışmada “Âşıklar”, “Asıl Âşıklar”, “Metresler”, “Flörtler”, 
“Kâr ve Zarar”, “Kıskançlık” ana başlıklarından oluşan “Aşka Dair” adlı yazı dizisi içerik olarak incelenecek ve Mehmet Rauf’un aktardıkları 
yorumlanacaktır. Batılı bir eğitim alan ve Batı edebiyatını yakından takip eden yazarın aşk anlayışının şekillenmesinde bu eserin etkisi 
olup olmadığı tartışılacak hem Servet-i Fünûn edebiyatının hem de toplumun değişen aşk anlayışı bu metin ışığında yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mehmet Rauf, Aşka Dair, Paul Bourget, Modern Aşkın Fizyolojisi, Servet-i Fünûn

Dr. N. Hilal Akman
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye

İstanbul’da doğdum. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora 
eğitimimi tamamladım. 2001’den buyana Milli Eğitime bağlı okullarda edebiyat öğretmenliği yapmaktayım. Evliyim, iki çocuğum 
var.

Emine Işınsu’nun “Küçük Dünya” Romanında İlahi Aşk’a Varan Bir Arayış Yolculuğu
Emine Işınsu’nun Küçük Dünya romanı modern dünyanın realizminden bunalmış, aradığını somut dünyada bulamamış bireyin; 
yalnızlığını, yabancılaşmasını ve arayışını tasavvufun mistik dünyasında sonlandırarak madde dünyasından mânâ dünyasına geçişini 
anlatır.

Küçük Dünya, roman kahramanı Nur’un dünyasıdır. Nur, küçük yaşta babasını kaybetmiştir, annesiyle ise mesafeli bir ilişkisi vardır. Annesi, 
ona hiç durmadan zahirî bilgiler vererek  çok iyi bir eğitim görmesini sağlamaya çalışır. Amacı , kızının her şeyi bilmesi ve büyük bir kariyer 
yapmasıdır. Nur, annesine itaat eder ve öğrenme konusunda çok başarılı olur. Üniversiteyi bitirir; ancak içinde büyük bir boşluk vardır. 
Artık annesinin dediklerini yapmak istemez ve yalnızlığının son bulması ümidiyle üniversitede arkadaşlık yaptığı Ferit’le ani bir evlenme 
kararı alır. Ferit, yüzeysel bir insandır ve manevi yönü zayıftır. Nur, çevresinin uyarılarına kulak asmaz ve  Ferit’le evlenir. 

Yeni evli çift Ferit’in tayininin çıktığı Urfa’ya yerleşirler.  Nur, Urfa’da kendisini yine yapayalnız hisseder. Rüzgarın önündeki yaprak gibi 
savrulurken, Ferit’in arkeolog  arkadaşı Murat’la tanışır. Murat’la olan sohbetleri ikisini birbirine yakınlaştırır. Urfa’nın mistik havası Nur’da 
başka duygular uyandırır. Bir davette tanıştığı valinin hanımı Emel Hanım, Nur’u Rüfâi  Şeyhi Ziyâeddin Efendi’yle tanıştırır. Şeyh kavramına 
ön yargıyla bakan Nur, musiki ayininde Şeyh’in ney üflemesiyle bambaşka duygular yaşar, âdeta kendinden geçer. Daha sonra katıldığı 
Rüfâi âyininde şahit olduğu zikir ve cezbeler Nur’un ruhani dünyasında yepyeni bir kapı açar. Allah-şeyh-mürit kavramlarını anlar ve 
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Aşk’ın kaynağını görür. Artık O, yıllardır aradığını bulmuş gibidir.  Eşi de bu duruma şaşırır, ama gerçekleri bilmez. Nur, Murat’la neden 
iyi anlaştığını, asıl yalnızlığı ruhunun yaşadığını keşfeder. Bundan sonra bir rüyada gibi yaşar. İçindeki huzurla aşkın bir durumdayken 
gerçek hayat ona kendini hatırlatır. Hamiledir ve kocası bir kaza geçirmiştir. Büyük bir telaşla kocasına koşar ve yakaladığı mânâ dünyası 
karşısında onu büyük bir sorumluluğun beklediğini fark eder. Kendini unutur ve sabırla kocasına bakar, onu iyileştirir. Ferit ise Nur’un 
kapısını araladığı o ruhanî dünyadan çok uzaktır. Bundan sonra Nur’un esas çilesi başlayacak ve sabır geçmesi gereken ilk sınav olacaktır. 

Psikolojik ve tasavvufî ögeler barındıran romanla ilgili bu çalışmada amaç kurgusal arka plan eşliğinde kahramanın kapısını açtığı mistik 
dünya ve bu dünyadaki “şeyh, mürit, cezbe, zikİri, ilahi aşk” gibi tasavvufi kavramları tespit etmek  ve incelemektir. Tematik bir metotla 
öncelikle tasavvuf kavramları üzerinde durulacak ve bu kavramların olay örgüsündeki işlevi, alıntılarla gösterilerek izah edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Arayış, ilahi aşk, şeyh, mürit, musiki

Dr. Öğr. Üyesi Mehdi Cengiz
Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Lisans Mezuniyet: Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi 2013.

Yüksek Lisans: Marmara Üni. İlahiyat Fakültesi 2016.

Doktora: Marmara Üni. İlahiyat Fakültesi 2020.

Kitap: 

Dilde Kesinlik Sorunu Anlatabilmenin İmkanı (Ketebe)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

- Lâmiyyetü’l-ʿAcem Şerh-Hâşiye Geleneğinde Kurucu Bir Eser: Safedî’nin Ġays ü’l-Edeb’i (Eskiyeni dergisi)

- Tuğrâî’nin Lâmiyyetü’l-Acem Adlı Kasidesinde Sembolik Anlatım (İsam dergisi)

- Molla Lütfi Özelinde Dilbilim-Vazʿ İlişkisi (Marife dergisi)

(Marmara İlahiyat Dergi) الشروح واحلواشي حول قصيدة المية العجم ملؤيد الدين الطغرائي -

- Bir Kasideden Onlarca Yeni Yapıta: Tuğrâî’nin Lâmiyyetu’l-ʿacem’ine Yapılan Tahmîs, Muâraza (Nazire) Ve Taştîrler (Dinbilimleri 
Akademik Araştırma Dergisi)

- Fahreddin Er-Râzî’nin ‘Dilde Kesinlik’ Sorununa Yaklasımı: Tespit ve Tercih (Kutadgubilig: Felsefe Bilim Arastırmaları)
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Sunulam Sempozyum Tebliğleri:

- İslam Bilim Tarihinde Dil Çalışmalarının Bilimselleşmesi: Vaz’ İlminin Serüveni (Fuat Sezgin Bilim Sempozyumu)

- Dilsel Delâletin Bilgi Değeri Hakkındaki Farklılığın H. 8. Yüzyıl Memlükler Dönemindeki İz Düşümü (Memlükler dönemi ilim 
sempozyumu)

- Zemahşerî’nin Nevâbiğu’l Kelim Adlı Eseri Etrafında Oluşan Şerh Geleneği (Orta Asyadan Anadoluya İslami İlimler)

- Molla Gürânî’nin Dilsel Delâletin Epistemik Degeri Ile irlestirici Yorumu ve Bunun Elestirisi”. Osmanlı’da Ulûm-i Arabiyye: Âlimler, 
Eserler ve Meseleler (2020)

- Imam Birgivî’nin Izhâru’l-Esrâr Isimli Kitabı Baglamında Bir Serh Ve Hasiye Literatürü Degerlendirmesi. Imam Birgivî Uluslararası 
Sempozyum, 3 (701-719)

Edebiyattan Felsefeye İslam Düşüncesinde Aşk
Genellikle şiddetli ve aşırı sevgi olarak tanımlanan aşkın, ilahî ve beşerî olmak üzere iki alt türü vardır. Bunlardan ilki metafizik ilgi ve bağlılığı, 
ikincisi ise fiziki hoşlanma ve arzuyu ifade eder. İslâm düşünce geleneğinde ilâhî aşk çoğunlukla tasavvuf, felsefe ve kelam disiplinlerinde; 
beşerî aşk ise başta şiir olmak üzere edebiyat ve sanatta yaygın bir tema olarak kullanılmıştır. İlâhî/hakiki ve beşerî/mecazî aşk ayrımının 
doğal bir sonucu olarak aşkın bazı türleri dinî metinlerde konu edinilmez ya da zemmedilirken edebiyat ve sanatta her iki türde de çeşitli 
yapıtlar ortaya konmuştur. Dinî metinlerde beşerî aşkın sınırları daha dar olduğundan aşk temasının işlendiği eserlerin, edebiyat alanı ile 
kıyaslandığında hem çeşit hem de sayı itibarıyla daha az olduğu görünmektedir. Bu çalışma ilahî ve beşerî aşk ayrımının İslam düşünce 
geleneğine nasıl yansıdığını daha doğru bir ifade ile hangi disiplinlerin hangi aşk çeşidini hangi açılardan ele aldığını konu edinmektedir. 
Böylece ilgili disiplinlerin genel anlamda aşka, özel anlamda ise aşkın çeşitlerine karşı pozitif ya da negatif tavırları daha belirgin hale 
gelecektir. Bu çerçevede çalışmanın girişinde İslam düşüncesinde aşkla ne kastedildiği hakkında kavramsal çerçeve çizilecek, ardından 
aşkı konu edinen disiplinler tespit edilip ilgili alanın tanım ve mesâili üzerinden aşkı neden inceledikleri sorusu üzerinde durulacaktır. Son 
bölümde ise tespit edilen disiplinlerin beşerî aşkın alt türlerine yaklaşımı incelenecektir. Böylelikle bu çalışmayla aşkın İslami edebiyattaki 
panaromik görüntüsünün ortaya konması hedeflenmektedir.

Anahtar kelimeler: Tasavvuf, Felsefe, Kelam, Sevgi, , İlahî aşk, Beşerî aşk.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Hasret Kumcu
Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye

Aksaray Fen Lisesi, İstanbul Üniversitesi Ekonometri lisans, İTÜ İngilizce İşletme yüksek lisans, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
İşletme-Pazarlama doktora, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İlahiyat (2 yıllık), İstanbul Üniversitesi Felsefe Açıköğretim (4.sınıf 
öğrencisi), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Niyazi Mısri Okumaları sertifika programı.
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Yeni Platonculuk Akımında Aşk kavramı ile Tasavvuftaki Aşk Kavramı Üzerine İnceleme
Bedenindeki varlığından utanan adam olarak tasvir edilen antik Yunan filozoflarından Plotinos tarafından M.S. 2yy. da İskenderiye’de 
açılmış olan son Yunan okulunda yeni platonculuk akımı başlatılmıştır. Plotinos “sudur” teoremini felsefeye kazandıran filozoftur. 
Varlık felsefesini sudur teorisi ile açıklamıştır. Enneadlar eserinde aşkın bir varlıktan söz etmiş ve aşkı Tanrı olarak da tanımlamıştır. Yeni 
Platonculuğun kurucusu Plotinos’un eserleri Hristiyan kilise babalarını ve Müslümanları etkilemiştir. Mistisizm akımının temellerini 
oluşturduğu düşünülmektedir. Farabi ve İbni Sina gibi Müslüman düşünürler Plotinos’un sudur teorisi ve mistisizminden etkilenmişlerdir. 

Bu çerçevede Plotinos’un Enneadlar eserinin Hristiyan kilise babalarını ve Müslümanları hangi açılardan etkilediği, mistisizm bağlamında 
ele alınmıştır. Plotinos’a göre varlık Tanrıya doğru yükselen bir hareket içindedir, varlıklar “Bir” den meydana gelmiştir ve tekrar O’na 
dönmek isterler. Plotinos ruhun kurtuluşunun Tanrı ile birleşmekte olduğunu düşünür. Tasavvuftaki vahdeti vücud inancı ile örtüşen 
bu anlatım, İlahi aşka kavuşma arzusu ve yine O’na geri dönme arzusunu ifade etmesi yönünden de örtüşmektedir. Plotinos Tanrıya 
yükselmenin tasavvuftaki mertebeler gibi aşamalardan geçerek gerçekleşebileceğini düşünmektedir. Plotinos sağlam, doğru düşünme 
ve ahlaki erdemler konusunda kişinin disipline girmesi gerektiğini söylemektedir. Tasavvuf yolunda talibin geçmesi gereken aşamalara 
benzer niteliktedir. Plotinos özellikle Tanrıya yükselme ve Bir’e dönmenin en önemli koşulunun aşk olduğunu söylemesi bakımından 
tasavvuf ile benzer söylemleri dile getirmektedir.

Bu çalışmada yeni platonculuk akımı ekseninde Plotinos’un aşkın varlığa ilişkin görüşleri ve aşk tanımı üzerinde durulmuştur. İslam 
felsefesi olarak da tanımlanan tasavvuf felsefesinde Allah aşkı, ilâhi aşk, hakikat aşkı olarak tanımlanan aşk ile benzer yönleri araştırılmıştır. 
Plotinos’un Enneadlar (dokuzlular) olarak anılan eserinde bahsi geçen “Bir” felsefesi, sudur teorisi, akıl, ruh ve Tanrıya ilişkin görüşleri ile 
şekillenen aşk tanımı, tasavvuf felsefesindeki İlahi aşk tanımı ile karşılaştırılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler / Keywords: Plotinos, Yeni Platonculuk, Tasavvuf, Aşk

Dr. Öğr. Üyesi Abdulvehap Erin
Batman Üniversitesi, Batman, Türkiye

Mardin Savur’da 1977 yılında doğdum. Lisans eğitimimi Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2000 yılında bitirdim. 2002-2018 
yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli kademedeki okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundum. Dicle 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2013 yılında yüksek lisansı (Tefsir), 2017’de de doktorayı (Tasavvuf ) bitirdim. 2018 yılı 
itibarıyla Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.

Risâle-i Nûr ve Allah, Kâinat, İnsan İlişkisinin Aşk Bağlamında Yorumu 
Tasavvufun kurumsallaşmış hali olan tarikatların tasnifi itibarıyla bir kısmının Allah Teâlâ’ya vüsûl için aşk ve cezbe yolunu tercih ettikleri 
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en azından bu yöntemi baskın olarak tarikatlarının merkezine alıp kullandıkları görülmektedir. Tasavvuf tarihinde Rabiâ el-Adeviyye’nin 
(öl. 185/801[?]) kendisine kadar olan döneme hâkim olan korku, hüzün ve kaygı yerine ortaya koyduğu muhabbet, sevgi, ümit, iyimserlik 
ağırlıklı ve merkezli tasavvufî çizgi sonraki dönemlerde gelişerek aşk ve cezbe yöntemi olarak birçok sûfînin ve başta Mevleviyye olmak 
üzere bir kısım tarikatların takib ettiği temel bir vüsûl yöntemi haline gelmiştir. Aşk ve cezbe yönteminin Allah’a ulaştıran bir usul olarak 
kullanılması ve Allah, kâinat, insan ilişkisinin muhabbet ve aşk üzerinden yorumlanması beraberinde birtakım tartışma konularını da 
getirmiştir. Aşk lafzının kulun Allah’a  olan muhabbeti veya Allah’ın bizâtihi kendi muhabbet ve sevgisi için kullanımının doğru olup 
olmadığından başlayarak bu yöntemin mahiyet ve sınırları, vüsûl açısından ne kadar işlevsel ve verimli olduğu, kendi içerisinde barındırdığı 
veya iletebileceği tehlikeler, hususi ve umumiliği, mecazî nitelikte olan aşkın hakikî olana inkılâbının imkânı, mâsivânın muhabbet ve aşka 
konu edilip edilemeyeceği ile aşk ve cezbe yöntem ve bakışının ibadetler, cennet ve cehennem, iblis vb. konuların yorumuna yansımaları 
gibi hususlar gerek tasavvuf ilminin kendi içerisinde gerekse bu ilmin dışındaki alanlarda bir kısım ulemâ tarafından tartışılarak günümüze 
kadar intikal etmiştir. Bu mevzu ve tartışma başlıkları açısından geniş çaplı bahislerin açıldığı bir eser olarak Risâle-i Nûr Külliyâtı dikkat 
çekmektedir. Bedîüzzaman Said Nursi’nin (öl. 1960) on iki büyük tarikatın hulâsasını muhtevi olmakla nitelediği ve kendi içerisinde aynı 
zamanda bir tasavvuf kitabı olarak da tanımlanan bu risaleler dahilinde Üstad Nursi’nin yaptığı değerlendirmeler meseleye yeni bir 
perspektifi salık vermektedir. İş bu çalışma Nursi’nin söz konusu mevzu ve bazı tartışma başlıkları itibarıyla serdettiği görüşlerin ve bu 
kapsamda yaptığı eleştirilerin derlenmesini ve bazı noktalar itibarıyla değerlendirilmesini hedeflemiştir. Üstad Nursi’nin, tasavvufun aşkı 
merkeze alan yaklaşımlarında olduğu gibi ilâhî tecelli ve tezahürün, kâinat ve içindekilerin yaratılmasının ve bütün bunlardaki faaliyet ve 
hareketin, cezbe ve incizâbın arka planında dâî ve muktezî olarak muhabbet, aşk ve şefkatin olduğunu tespit edip varlıksal anlamdaki 
yorumlarını da bu çerçevede ortaya koyduğu görülmektedir. Cenâb-ı Hak için açık olarak bu anlamdaki bir şe’nden yani bir aşk-ı 
mukaddes-i ilâhîden söz eden Nursi, bunu cemâl ve kemâl-i ilâhî ile ilişkilendirmek suretiyle Allah, kâinat, insan ilişkisi çerçevesindeki 
tüm yorumlarının merkezine yerleştirmiş görünmektedir. Kâinatın insan için, insanın marifet ve muhabbet-i ilâhîye için, kalbinin de aşk-ı 
ebedî için yaratıldığını tespit eden Üstad Nursi’nin aşk çerçevesindeki sûfî yorumlara büyük oranda katıldığı görülmektedir. Bununla 
beraber Allah’a vüsûla bir yol olarak aşkın birtakım tehlikelerine dikkat çektiği ve buna mukabil aşk gibi kaynağı yine muhabbet olan 
şefkati ön plana çıkardığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Risâle-i Nûr, Aşk, Vüsûl.

Şükran Koçak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doktora Öğrencisi, Van, Türkiye

2012-2016 Van YYÜ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans.

2017-2019 Van YYÜ SBE bağlı olarak yüksek lisans eğitimi (Erzurumlu İbrahim Hakkı Dîvân’ının Tahlîli tez çalışması)

2020- Van YYÜ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı/Eski Türk Edebiyatı doktora programı, hâlâ devam etmektedir.
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Dr. Öğr. Üyesi Murat Keklik
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye

1993-1997 Lisans, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği

2015-2017 Yrd. Doç Dr. Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı.

2017 – 2018 Yrd. Doç. Dr. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü.

2018 - Devam Ediyor. Dr. Öğr. Üyesi, 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü.

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI DÎVÂNI’NDA MECAZDAN HAKÎKATE “AŞK”
Erzurumlu İbrahim Hakkı, 18.yüzyılda yaşamış İslam büyüklerinden biridir. Tasavvufî kimliğinin yanında bilim insanı yönü de bilinen 
İbrahim Hakkı,  astronomiden, tecvit ilmi, kıyafetname ve tasavvufa kadar geniş bir yelpazede yazmıştır. İbrahim Hakkı,  kendi deyimiyle 
on beş eser kaleme almıştır. Bu eserlerden beş eserine temel beş kitap anlamında “Usûl-i Hamse”; diğer on eserine de “Furû-i Aşere” adını 
vermiştir. Özellikle tasavvufî kimliğinin akislerinin yoğun olarak görüldüğü Dîvân-ı İlâhiyât, zengin içerik ve tasavvufî bir terminolojiye 
sahiptir. Divân-ı İlâhiyât, İlahi aşkı konu edinmektedir. Aşk, muhabbetin şiddetli olmasıdır. Aşk, beşere yöneldiği zaman âşık için büyük 
sıkıntıların başlangıcı olmaktadır. Mecâzî aşk, ileri bir aşamaya geldiği zaman âşık asıl sevgiliyi bulmaktadır. İlâhî aşka yönelen âşık gerçek 
sevgiliyi mecâzî aşkı aracı yaparak bulmaktadır. Divan şairleri, mecâzî ve hakiki aşkı şiirlerinde işlemiştir. İlahi aşkın anlatıldığı şiirlerde şair, 
mecâzî aşkı bir vasıta olarak kullanmaktadır. Klasik Türk şiiri bu durumun söz konusu edildiği zengin bir malzemeye sahiptir. “Yûsuf ve 
Züleyha” hikâyesi ile “Leylâ ve Mecnûn” aşkının anlatıldığı hikâyeler, Divan şiirinde yoğun olarak işlenmiştir. Buna ilave olarak İbrahim b. 
Edhem’in tahtını bırakması da sûretin terk edilip gerçeğin peşinden gitmenin örnekleri olmuştur.  Bir kalpte iki sevda olmaz düstûru gereği 
Allah’tan başka sevgiye yer verilmemesi gerekmektedir. İbrahim Hakkı şiirlerinde Allah’ın bir kalpte olmasını mâsivânın gerçekleşmesi 
dolayısıyla mümkün olabileceğine değinmektedir. Mâsivâ insanın dünya sevgisini kalbinden çıkarması ve sadece Allah sevgisinin kalpte 
olmasını ifade etmektedir.  Buna göre insan bedenine hapsedilen rûh, sadece mâsivâ dışında kalmaktadır. Çünkü rûh, Allah’ın Hz. Âdem’e 
üflediği temiz rûhtur. Bu rûh, insanın taşıdığı saf ve temiz bir cevherdir. İnsanın kendi yaratılışında var olan muhabbettir. İbrahim Hakkı, 
dünyada yaratılmış olan her nevi mahlûkatın Allah’ın güzelliğinin mecâzî sûretleri olduğunu düşünmektedir. İbrahim Hakkı’ya göre 
mecâzî aşk, İlâhî aşka ulaşmak için bir köprü vazifesi görmektedir. Başka bir deyişle mecaz hakikatin köprüsüdür. Bu çalışmada İbrahim 
Hakkı Dîvânı’nda mecazdan hakîkate aşk incelenmeye çalışılmıştır. Önce aşk hakkında bilgi verilmiştir. Ardından İbrahim Hakkı Dîvân’ında 
mecâzî ve hakîkî aşk beyitlerle örneklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erzurumlu İbrahim Hakkı, aşk, tasavvuf, hakîkat
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Prof. Dr. Ahmet Arı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye

1985 yılında Lise Edebiyat öğretmenliği ile eğitim-öğretim hayatına giren Ahmet Arı, 2004 yılında Klasik Türk Edebiyatı alanında 
doçent oldu. 2005 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığında görev aldı. 14 yıllık bürokrasi hayatında Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu. Bürokratik görevi 
yanında akademik çalışmalarını da devam ettiren Ahmet Arı bu dönemde aralıklarla iki ayrı üniversitede yarı zamanlı hoca olarak 
dersler vermiştir. Halen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır.

Sakıb Dede ve Divanı, Galib Dede’nin Aşk Ateşi ve Türklerin Medeniyet Yolculuğu adlı kitapların yazarı olan Ahmet Arı’nın değişik 
dergilerde yayımlanmış 30 civarında makalesi bulunmaktadır. On-Line olarak hazırlanan Avrupa İslam Ansiklopedisinde (Brill) ve 
TDV İslam Ansiklopedisinde maddeleri vardır. Ayrıca Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedisine de pek çok 
madde yazmıştır.

Divan Edebiyatında Aşk-Ateş İlişkisi ve Bunun Şeyh Galib’teki Tezahürü
İnsanoğlunun en yüce ve en ince duygusu olan aşk, edebî mahsullerin de esasını teşkil eder. Hatta bütünüyle sanatın ortaya çıkışına 
sebep aşktır denilebilir. İnsanoğlu bu duygusunu ifade için sanatın değişik dallarından faydalanmış lakin aşkın ifadesinde şiirden daha 
uygununu bulamamış; tarih boyunca şiirin en değişmez teması aşk olmuştur. Bu yüzden aşkın asıl ve asil sözcüsü şiirdir demek mübalağa 
olmaz. Baştan sona aşkın beyanıyla dolu olan Divan şiiri bu sözcülükte başı çeker.

Tarih boyunca insanlık çok çeşitli aşk anlayışlarına sahip olmuştur. Divan şairlerinin asırlar boyunca anlatmaya çalıştığı aşk ise tasavvufî aşk 
anlayışıdır. Divan şiirinin dayandığı edebî gelenek/estetik genel olarak dinî-tasavvufî bir özellik taşıdığı için tasavvuf, Divan edebiyatının 
temel kaynaklarından biri olarak gösterilmiştir. İslam dünyasında tasavvufî bakış tarzı V./ XI. yüzyıldan itibaren edebi sahada da kendisini 
hissettirerek hâkim bakış açısı haline gelmiş ve bilhassa gazel, tasavvufî dokuyu en çok barındıran nazım şekli olmuştur. Divan şiirindeki 
tasavvufî doku, mecaz-hakikat kurgusuna dayanır. Buna bağlı olarak aşk da mecazî ve hakikî olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. 
Kısaca ifade edecek olursak mecazî aşk, fanilere gönül bağlamak; hakikî aşk ise Allah’ı sevmektir. “Mecaz hakikate köprüdür” anlayışı 
doğrultusunda bazen mecazî aşk, hakikî aşka vesile olur. 

Divan şiirinde “hangi aşk” sorusu hep bir müphemlik arz etmiştir. Gerek aşk duygusunun sübjektif (halî/vicdanî) olması ve gerekse söz 
konusu tasavvufi bakış tarzından kaynaklanan karmaşıklık dolayısıyla Divan şairleri aşkın tam bir tarifini yapmaktan uzak durmuşlar, aşkı 
vasıflarıyla anlatma yoluna gitmişlerdir. Bu yaklaşım sebebiyle aşk pek çok unsura benzetilmiştir. Klasik şiirimizin mecaz sistemi içerisinde 
aşkın en önde gelen vasıflarından birisi ateştir. Çünkü tasavvufta ateşin ve yanmanın hususi bir yeri vardır. Aşk ve ateş akrabadır, dosttur. 
Fakat diğer taraftan da her an kollanması gereken bir düşmandır. Aşkın en çok benzetildiği unsurların başında gelen ateş, Divan şiirinin 
son büyük sesi Şeyh Gâlib’in şiirinde çok baskın bir unsur olarak karşımıza çıkar.
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Bu bildiride Divan şiirindeki aşkın, tasavvufun mecaz-hakikat kurgusuna dayalı olduğu aşk-ateş ilişkisi ile ortaya konacak ve Şeyh Galib’in 
şiiri ile örneklendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mecaz-Hakikat, Aşk-Ateş, Tasavvuf, Divan Şiiri.

Doç. Dr. Nezaket Memmedli
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Elyazmalar Enstitüsü, Baku, Azerbaycan

Nezaket Feteli qizi Mammadli was born in December 25, 1971, in Sabirabad. In 1989 she finished secondary school with medal 
and entered Faculty of Philology at Baku State University. After graduating with honours diploma from the university in 1994, 
she entered postgraduate course at the Institute of Literature named after Nizami, of Azerbaijan National Academy of Sciences. 
In 1997 after completing her doctoral dissertation on Sufism and its poetic expression system in Fizuli’s “Leyli and Majnun” she 
presented it to discussion. In the same year she began to work as junior staff scientist at the Institute of Literature. She defended 
dissertation thesis in 2000. She began to work as staff scientist in 2002.

She was employed at part-time job as senior researcher at Institute of Manuscripts named after Muhammed Fizuli, of ANAS in 
October 21, 2002.

At her own request she quitted her job at Institute of Literature and she was employed at full-time job as senior researcher at 
Institute of Manuscripts named after Muhammed Fizuli in October10, in 2010. Since 2012 she works as senior staff scientist. She 
received academic degree assistant professor in 2014.

N. Mammadli has delivered a number of scientific lectures in Azerbaijan and abroad. She has translated the works of Attar, Rumi, 
Hafiz Shirazi, Sharafaddin Rami Tabrizi, Seyid Yahya Bakuvi and other classics from Persian into Turkish language. Her researches 
and works such as “Sheikh Faridaddin Attar and Azerbaijani Literature”, “Seyid Nigari’s Divan”, “Sharafaddin Rami Tabrizi’s “Anisul-
Ussakh” have aroused interest in scientific world. She has attended an International Symposiums and Congress in Iran, Turkey, 
USA, India, Sri-Lanka, Japan.

She is the author of 12 books.

She is married and has 3 children.

The Road From The Metaphor To The Truth In Fuzuli’s “Leyla and Majnun”
 The poem “Leyla and Majnun” starts from the beginning (O my God, the secret of Leyli appeared in the curtain  of truth and unity ...) 
and ends with the following  the philosophy of  vahdet-i vujud, the union with God through love, in this way reflects the sufferings and 
hardships of the human. The epic “Leyla and Majnun” is an excuse to express this fact:
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If I follow the metaphor to reach the truth

If I complain under the pretext of a legend,

If I praise you through Leyli

 If I speak in the language of Majnun..

Imam Ghazali, one of the greatest thinkers of the Islamic world, used to say:

“When the arifs ascend to the heavens of truth from metaphorical delights, they see in this rush that there is no one but God in the land 
of existence, everything but him has been destroyed.

In Fuzuli’s “Leyla and Majnun”, Majnun rises to the sky of truth from the metaphorical pleasures he receives from the worldly, that is, 
from Leyla’s beauty. This beauty, which amazes Majnun on Leyli’s innocent face, is the beginning of the path to God. Throughout his 
life, Majnun searched for the Truth he found in Leyla’s face, and at the end of this difficult search, he found Hakk. In the work, the poet 
describes the birth of Majnun as his birth from the world of spirits, his being trapped in the “Haps-i Beden” (body arrest) and his loss of 
freedom. The soul that leaves its true homeland is exiled in this world.

Majnun’s weeping at birth is also a longing for this lost freedom (that is, the body is the roof of sorrow; the place of the free is man). When 
Majnun reaches perfection through the painful ways of love, he realizes that all beings exist only in the presence of God, and he makes 
his way to God on his own. This journey, which symbolizes Majnun’s mystical journey, directs him to affirm the oneness of God, the One 
and Only. Completing the work Fuzuli wrote:

They went down in history,
Being one is two lovers

In addition to stating the history of the writing of the verses, he also proves this fact once again and expresses the philosophy of 
unity(Tovhid). In the preface, Fuzuli tells the reader that he will write not a metaphorical love story, but a work that discusses “Ashk-i 
ebedi”(Immortal love) and “Husn-i ezeli(Eternal beauty)”.

In addition, the first three verses, poems, verses and prayers dedicated to the glory of God and the Prophet, determine the direction 
of the main idea of the work. The poem “Leyla and Majnun” serves to reveal the philosophical issues and mystical ideas addressed to 
these parts. Therefore, the terminology of mysticism in these passages is much stronger to understand the work without revealing the 
philosophical content they express. Because the work is based on the philosophy of pantheism from beginning to end. Sufis describe 
this philosophy as “God is everywhere.”

According to this philosophy, all creation is proof of the existence of a Creator. Everything in the universe is God’s creation. Leyli and 
Majnun are also based on this idea.                                                                                         
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Dr. Öğr. Üyesi Nazım Çınar
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

1992 Yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam 
Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2019 yılında ise Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Anabilim Dalında 
“Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri” konulu teziyle doktorasını tamamladı.

22 yıl Milli Eğitime bağlı liselerde ve ilköğretim okullarında görev yaptıktan sonra 2014 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında öğretim görevlisi, 2019 yılında da Dr. Öğretim üyesi oldu. Halen Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mecazi Aşk’tan İlahi Aşka Giden Bir Aşk Hikayesi; Mem û Zin
Mem û Zin ünlü alim Ahmed’i Hani’nin (ö. 1707) mesnevi tarzında kaleme aldığı eserinin adıdır. Ahmed’i Hani eserinde; 1393’lü yıllarda 
Dicle nehrinin kıyısında Cizre’de Mem ile Zin isimli gençler arasında yaşanmış dramatik bir aşk hikayesini anlatmaktadır. Hani’nin Mesnevi 
tarzında yazdığı eseri 2657 beyitten oluşmaktadır. Hikâye Cizre beyi Emir Zeyneddin’in sarayında meydana gelmiştir. Emir Zeyneddin’in 
kusursuz güzellikleriyle ve zarafetleriyle herkesin dikkatini çeken Sıtti ile Zin adında iki kız kardeşi vardı. Kız kardeşlerin ender güzelliği 
bazı kişilerin onları kıskanmasına sebep olmuştu. Bu yüzden bey kız kardeşlerini adeta sarayda göz hapsinde tutuyordu. İki kardeş sarayın 
dışına çıkmıyordu. Bu arada beyin divanında yiğitlik ve mertliği ile dikkat çeken vezirin oğlu Tacdin ve divan sekreterliği yapan Mem 
adında iki delikanlı da bulunmaktaydı. Tacdin ile Mem çok yakın arkadaştı. Çocuk, genç ve yaşlı herkesin katıldığı bir nevruz bayramında 
o dönemde yörenin adetlerinden olan bir hadise meydana gelir. Sıtti ile Zin erkek elbisesi giyer, Tacdin ile Mem’de kadın elbisesi giyer 
ve Dicle nehri kenarındaki nevruz kutlamalarına katılırlar. Tören alanın tenha bir yerinde Sıtti ile Zin’i gören Tacdin ile Memş gördükleri 
güzelliğe dayanamayarak bayılıp yere düşerler. Bu karşılaşmanın akabinde Tacdin, Sıttı isimli kıza, Mem’de Zin isimli kıza âşık olur. Kısa bir 
zaman sonra Tacdin, Sıttı ile evlenir mutlu bir hayat sürmeye başlarlar.

 Birbirlerine gönülden asık olan Mem ile Zin bir türlü kavuşamamışlardır. Zira sarayda bulunan Bekir isminde bir kâhya fitneler uydurarak 
ve iftiralar atarak sürekli Mem’i kötülemiş ve beyin Mem’e düşman olmasına sebep olmuştu. Bey, Zin’in Mem’ile evliliğine müsaade 
etmediği gibi bu aşıkları göz hapsinde tutturmuş, hatta Mem’i hapse attırmışdı. Trajik olaylar birbirini takip etmiş, hapiste olan Mem 
ölmüş, bir zaman sonra da Zin ölmüş. Nevruz kutlamasında ki karşılaşma ile başlayan Mem ile Zin’in aşkı, dramatik bir şekilde ölümleri 
ile kavuşmadan sonuçlanmıştır. Mem ile Zin’in sevgisi ve aşkı mecazi bir aşk olarak başlamış, ancak gelişen olaylar ikisini de gerçek aşka 
Allah aşkına götürmüştür. Mem ile Zin arasında geçen ve aşk ile temsil edilen olaylarla ölümlü ve güçsüz olan insanın Yüce Allah’ın insana 
bahşettiği sonsuz sevgiyi kaldıramayacağı dile getirilmiştir. Gerçekleşen aşk olayında ruh kendisine yakışanı yapmış ve sonsuza açılan 
yolun kapısını aralamıştır. Genç yaşta yitirilen bir hayatın ötesine geçilerek daha üst bir mertebeye ulaşılmıştır. Bu mertebe ise aşkı ilahidir. 
Biz bu çalışmamızı Ahmed-i Hani’nin Mem û Zin isimli eserinden istifade ederek mecazi aşkın ilahi aşka dönüştüğüne tanıklık edeceğiz.

Anahtar kelimeler: Ahmed-i Hani, Mem û Zin, ilahi aşk, mecazi aşk.
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Dr. Fariz Halilli
Kültürel Mirasın Korunması, Gelişmesi ve Restorasyonu Devlet İdaresi, Azerbaycan Cümhuriyeti Kültür Bakanlığı, Azerbeycan

Fariz Halilli 1980 yılında Azerbaycan Cümhuriyeti Aksu kentinde doğdu. Baküde Nasirettin Tusi adına Pedagoji Universitesinde 
Tarih okudu. Azerbaycanın Eskiçağ tarihi alanında yükseklisans yaptı. Milli Bilimler Akademisi nezdinde Azerbaycan Tarihi 
Müzesinde arkeoloji alanında doktora yaptı. Milli Bilimler Akademisi nezdinde Tarih Enstitüsünde Şirvanşahlar devrinde hangahlar 
konusunda post-doktora yapmaktadır. 

Shehla Halilli
Kültürel Mirasın Korunması, Gelişmesi ve Restorasyonu Devlet İdaresi, Azerbaycan Cümhuriyeti Kültür Bakanlığı, Azerbeycan

Shehla Halilli 1980 yılında Azerbaycan Cümhuriyeti Bakü kentinde doğdu. Baküde türk dili ve edebiyyatı okudu. Bakü Devlet 
Universitesinde Namık Kemalın Cezmi romanı üzerine yükseklisans yaptı. Milli Bilimler Akademisi nezdinde M.Füzuli adına 
Elyazmalar Enstitüsünde Alaaddin Sabit Bosnevinin Külliyatı üzerine doktora yapmaktadır.

Karabağın Halveti Hangahları 
Aşkın kanı Karabağ’dır mekanım,
Bülbül-i şeydayam, cennet yerimdir.
Evvel başdan Karakaş’tır bustanım,
İmdi gülüstanım Karapirim’dir.

Seyyit Hamza Nigari’nin “aşkın kanı” adlandırdığı Karabağ topraklarını Türkiye’nin de katkıları ile Azerbaycan 2020 yılında 44 günlük Vatan 
Harbinden sonra işğalden kurtarmıştır. İşğalden kurtarılan bölgelerde kültürel miras alanlarının incelenmesi, restorasyonu ve tanıtılması 
çalışmaları hızla başlatılmıştır. Karabağ’da XV-XVII. yüzyıllarda etkin şekilde yayılmış Halvetilik tarikatının merkezleri de araştırmalarla gün 
yüzüne çıkarılmaktadır. 

Karabağ’da XV. yüzyılda Karaağaç Halveti hangahı, XVI. yüzyılda ise yukarıda Nigari’nin de ismini hatırlatdığı Karapirim Halveti hangahı 
sufilerin aşk ocakları gibi tanınmıştır. Karaağaç Halveti hangahının kurucusu Seyyit Yahya Şirvani’nin halifesi aşk şairi Dede Ömer Ruşeni, 
Karapirim Halveti hangahının kurucusu ise Şah Kubad Şirvani’nin halifesi Pir Muhammed Karabaği olmuştur. Karaağaç hangahı Akkoyunlu 
Uzun Hasan ve Sultan Yakub tarafından himaye edilmiş, Dede Ömer Ruşeni ve halifesi İbrahim Gülşeni hem de başkent Tebriz’de hangah 
kurmuşlar. Her iki şairin aşk konulu şiirleri sufiler nezdinde çok yayılmıştır. Karapirim hangahı Safevi’ler devrinde zorluklara rağmen aşkı 
gönüllere serpmiş Pir Muhammed tarafından kurulsa da, kendisinden sonra uzun zaman devam etmiş, bu hangahta XIX. yüzyılda Seyyit 
Hamza Nigari gibi aşk şairi yetişmiştir.
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Her iki hangahın arkeolojik ve mimari açıdan öğrenilmesi için tarafımızdan ilgili kurumlara başvurularda bulunulmuştur. Bununla yanısıra 
önceki yıllara ait dökümanlar inceleniyor, veriler tesbit ediliyor. Şu anda mayınlardan temizlenmiş alanlarda hasar tesbit çalışmaları 
yapılıyor.

Dede Ömer Ruşeni’den Hamza Nigari’ye Karabağ’ın aşk şairleri, onların yetişdiği ve yetişdirdiği çevre hakkında bilgiler sufizm tarihi 
sürecinde bu bölgenin ehemiyetini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler / Keywords: Karabağ, Halvetilik, Karaağaç, Karapirim, hangah

Doç. Dr. Zeliha Öteleş
Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

2004 yılında KSÜ İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans 
eğitimine başladı. 2007 yılında “Ahlak ve Siyaset Felsefesi Açısından Sırru’l-Esrâr ile Tedbîrat-ı İlâhiyye’nin Karşılaştırılması” başlıklı 
teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimine başladı. 
2008-2009 yılında MEB Arap Dili ve Edebiyatı (Suriye) bursu ile Dımaşk Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı. 2011 yılında doktora 
çalışmaları için Şam Zâhiriyye Kütüphânesi’nde araştırmalar yaptı. 2013 yılında MEB Araştırma bursu ile Kahire Üniversitesi, Dâru’l-
Ulûm Fakültesi’nde Yüksek Lisans derslerine ziyaretçi öğrenci olarak katıldı. İskenderiye Kütüphânesi’nde bir süre araştırmacı olarak 
bulundu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Abdülganî en-Nâblusî Şerhi Bağlamında İbnü’l-Fârız’ın 
Kasîde-i Tâiyye’sinde Seyr u Sülûk” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Aynı yıl Adıyaman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, 
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Suriye, Mısır, Cezâyir ve Lübnan’da 
tebliğler sundu. Arapça, İngilizce, Farsça ve Süryanice Dil Belgelerine sahiptir.

Sûfî Şiirinde Tanrının Kadın Olarak Tasavvuru
Şiir, zaman içerisinde insanlığın kadim, tarihi yaşantısını aktaran mitleri koruma ve yeniden yorumlama görevini üstlenmiştir. Mitoloji ve 
Şiir arasındaki bağı anlatan eserler, makaleler literatürde yer alırken, sûfî şiirin bundan berî olması düşünülemez. 

Sûfî tecrübe ile nazmedilen şiirlerde kullanılan metaforlar, simgeler çeşitlilik arz etmektedir. Tanrı-İnsan-Âlem ilişkisine yer veren sûfî 
beyitlerinde Tanrıya hitâbın müennes (dişi) formda olduğunu görmek mümkündür. 

Kadının Tanrısal bir formda şiirde varlık bulması asırlar öncesinden alışılagelen bir durum iken, İslam toplum yapısında geleneğin kadına 
sunduğu sosyal statü, kadının tanrısal bir figür olarak şiirdeki varlığına engel olmamıştır. Mısırlı sûfî şâir İbnü’l-Fârız (ö. 632/1235)’ın 
beyitlerinde yer alan Tanrının kadın olarak tasavvuru, kadim mısır geleneğinden müteessîr midir? 13. asır sûfî şâirin Dîvânı’nda yer alan 
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en uzun kasîde olan et-Tâiyyetü’l-Kübrâ (Nazmü’s-sülûk) isimli 761 beyitlik şiirde, şâirin gerçek sevgili (el-mahbûbetü’l- hakikiyye) olarak 
hitap ettiği Tanrı, dişil formda şiirde yer almaktadır. Arap Dilinde Tanrı için O (hüve) hitabı müzekker (eril) bir formdadır. Nitekim Kur’ân-ı 
Kerîm’de de aynı kullanım biçimi görülmektedir. Durum böyle iken, neden sûfî şâir alışılagelen eril formu kullanmamıştır? Tanrının dişil 
veya eril bir hitapla seslenilmesi eşit görülebilir mi? O (Tanrı) zaman ve mekândan münezzeh olduğu gibi dişil ve eril formlardan da uzak 
mıdır? Tanrının kadın olarak tasavvur edilme sebebi nedir? Bu gibi soruları arttırmak mümkün.

Bu çalışmanın amacı, sûfî şâirler tarafından geleneksel formların dışına çıkılarak Tanrının Kadın olarak tasavvur edilmesinin, İslam 
düşüncesinde nasıl mâkes bulduğunu aktarmaya çalışmaktır. İbnü’l-Fârız ile birlikte sûfî şiirin Klasik dönemlerden modern dönemlere 
kadının tanrısal olarak tasavvurunun ne şekilde aktarıldığının izini sürmek, yine bu çalışmanın satır aralarında yer verilecek başlıklardandır.

Anahtar Kelimeler: Sûfî, Şiir, Tanrı, Kadın.

Doç. Dr. Sema Noyan
Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2001 yılında Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra öğretmen olarak atandım. 2007 yılında 
Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Dili ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisansımı tamamladım. 2013 yılında Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nden Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalında “Türk Romanında Mistisizm (1923-1980)” 
adlı doktora teziyle mezun oldum. 2014’ten itibaren Karabük Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.

Sâmiha Ayverdi’nin “Dile Gelen Taş” Adlı Mensur Şiir Kitabında Mecazdan Hakîkate Aşkın Dili
Tasavvufta seyr ü sülûk, mürşit rehberliğinde gerçekleşir. Nefis terbiyesinin ve tevhîde ulaşmanın ilk şartı bir mürşide intisap etmektir. 
Tasavvuf konulu klâsik şiirde Mevlânâ, Yûnus Emre, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Niyâzî-i Mısrî gibi nice âşıklar, mürşitlerine duydukları aşktan 
ve hakikat yolculuğunda mürşitlerinin himmetinden söz etmeyi bir gelenek haline getirmişlerdir. Nitekim Osmanlı şiirinin dayandığı 
temel düşünce insân-ı kâmildir. Mahmud Erol Kılıç’ın belirttiği üzere mürşid-i kâmil ya da insan-ı kâmil düşüncesi, tasavvuf merkezli klâsik 
şiirin temel sebebi ve temel mazmunu olarak kabul edilebilir. Sâmiha Ayverdi (1905-1993) de bu geleneği yirminci yüzyılda mensur 
şiirleriyle devam ettirir. “Dile Gelen Taş” ve “Hancı” bahsi geçen mensur şiirlerini topladığı eserleridir.  Sâmiha Ayverdi, “Dile Gelen Taş” adlı 
eserinde kendisini dile getiren, edebiyat yoluyla hakikati dillendirmesine vesile olan mürşidi Ken’an Rifâî’ye “Devletlim” şeklinde hitap 
ederek kendi mânevî yolculuğundaki rolüne değinir, ona duyduğu ilâhî aşkı hitabet üslûbuyla ve Türkçenin en güzel ifadeleriyle dile 
getirir.

Bilindiği üzere hakikî aşk, beşerî aşktan ilâhî aşka geçişle gerçekleşir. Beşerî aşk, insanın insanları veya diğer yaratıkları sevmesidir. Hakikatte 
ise mürşit ve Hz. Peygamber aşkından ibârettir. Ancak nefsânî olmayan beşerî aşkın da Allah aşkına götürebileceği, bir nevi hazırlık görevi 
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görebileceği Leyla vü Mecnûn gibi klâsik şiirin önde gelen örneklerinde işlenmiştir. Allah’ın kâinatı aşk ile yarattığına dâir “Bilinmeyen gizli 
bir hazine idim, bilinmek istedim, bilineyim diye halkı (kâinat) yarattım” kudsî hadisine binâen, insanı sevmeden Allah’ın sevilemeyeceği 
ve Allah’a ulaşılamayacağı nakledilir. Dolayısıyla hakîkî aşk, insandan Allah’a doğru gitmektir. İlâhî aşk ise marifet ve Allah’ı bilmektir.

Âşık Sâmiha Ayverdi, geleneğin aşk dilini, mecaz, benzetme ve sembol diliyle pekiştirmekte, mürşidine, Hz. Peygamber’e ve Allah’a 
duyduğu aşkı samimi ve canlı bir konuşma üslubu ile ortaya koymaktadır. Ayverdi, bu aşkta maddî benliğinden geçmenin, vuslata 
ermenin sabırsızlığı içinde şiir dilini yeniden kurmuştur. Çalışmada “Dile Gelen Taş” adlı mensur şiir kitabında, mecazdan hakîkî aşka 
geçişin gelenekle benzerliği ve dile yansıyış şekli incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İlâhî aşk, Sâmiha Ayverdi, Ken’an Rifâî, Mensur şiir.

Doç. Dr. Mehmet Halil Erzen
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye

Van’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Van’da tamamladım. 2001 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimimi tamamladım. 2019 yılında İslam 
Tarihi ve Sanatları alanından doçentlik unvanını aldım. Halen Yüzüncü Yıl Üniv. İlahiyat Fakültesinde öğretim elemanı olarak görev 
yapmaktayım.

Aşk ve Ayrılık Bağlamında Mesnevilerde Mekân Olgusu
Klasik Türk edebiyatında aşk konulu mesneviler, 14. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmış ve 19. yüzyıla kadar sevilerek okunan türler 
arasında yer almıştır. Çift kahramanlı aşk mesnevileri olarak da ifade edilen bu eserlerde kahramanların çeşitli zorlukların üstesinden 
gelerek vuslata ulaşmaları yolunda yaşadıkları serüvenler anlatılmaktadır. Hikâyenin başkahramanı, cezbesine kapıldığı büyük aşkın 
tesiriyle evinden ve ailesinden ayrılarak meşakkatli bir yolculuğa çıkar. Sevgiliye kavuşabilmek için çölleri, dağları, denizleri aşar; büyülü 
mekânlar ve ormanlardan geçer. Korku, heyecan ve gerilim öğelerinin eşlik ettiği çeşitli olaylar etrafında kurgulanan bu mekânlarda 
kahramanlar bilinmezliklerle yüklü bir dünyanın kapılarını aralar. Dış mekânların yanı sıra köşkler, saraylar, gizlice inşa edilen vuslat odaları 
gibi iç mekânlar da olayın akışı içerisinde önemli fonksiyonlar üstlenir.

Aşk konulu mesnevilerde müellifin mekân algısı ve anlatımı genellikle olaya ve kahramanların ruh hallerine göre şekillenmektedir. 
Hasret hâlinin söz konusu olduğu dönemlerde zikredilen mekânlar olumsuz çağrışımlara açık biçimde sunulur. Karanlık ve soğuk bir 
his oluşturan bu mekânlara karşın özellikle ilk vuslat gerçekleştikten sonra âşıkların buluştukları, meclislerin kurulup şiir ve eğlencenin 
doruğa çıktığı iç mekânlar ise huzurlu ve sıcak bir atmosfer hissi verecek şekilde aktarılmaktadır. Dolayısıyla aşk mesnevilerinde olayı 
tamamlayan bir sahne olarak mekân, oldukça önemli bir yapı unsuru olarak karşımıza çıkar; aşkın ve kahramanların kemale ermesi 
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hususunda derin, sembolik değerler yüklenir. 

Bu çalışmada Süheyl ü Nevbahar, Vâmık u Azrâ, Leylâ vü Mecnûn, Cemşîd ü Hurşîd, Salamân u Absal gibi birçok aşk mesnevisinde yer 
alan çeşitli mekânların metnin kurgusuna katkıları ve sembolik değerleri ele alınmaktadır. Söz konusu bu mesnevilerde yapısal unsurlar 
arasında bulunan mekânlar; metnin derin anlamını biçimlendirme, hikâyenin akışına katkı sağlama, kahramanların ruh halinin okura 
aktarımını etkili biçimde gerçekleştirme gibi birçok işleve sahiptir. 

Anahtar kelimeler: Aşk, ayrılık, mekân, mesnevi.

Doç. Dr. Zeliha ÖTELEŞ
Adıyaman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Adıyaman, Türkiye

2004 yılında KSÜ İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans 
eğitimine başladı. 2007 yılında “Ahlak ve Siyaset Felsefesi Açısından Sırru’l-Esrâr ile Tedbîrat-ı İlâhiyye’nin Karşılaştırılması” başlıklı 
teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimine başladı. 
2008-2009 yılında MEB Arap Dili ve Edebiyatı (Suriye) bursu ile Dımaşk Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı. 2011 yılında doktora 
çalışmaları için Şam Zâhiriyye Kütüphânesi’nde araştırmalar yaptı. 2013 yılında MEB Araştırma bursu ile Kahire Üniversitesi, Dâru’l-
Ulûm Fakültesi’nde Yüksek Lisans derslerine ziyaretçi öğrenci olarak katıldı. İskenderiye Kütüphânesi’nde bir süre araştırmacı olarak 
bulundu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Abdülganî en-Nâblusî Şerhi Bağlamında İbnü’l-Fârız’ın 
Kasîde-i Tâiyye’sinde Seyr u Sülûk” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Aynı yıl Adıyaman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, 
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Suriye, Mısır, Cezâyir ve Lübnan’da 
tebliğler sundu. Arapça, İngilizce, Farsça ve Süryanice Dil Belgelerine sahiptir.

Sûfî Şiirinde Tanrının Kadın Olarak Tasavvuru 
Şiir, zaman içerisinde insanlığın kadim, tarihi yaşantısını aktaran mitleri koruma ve yeniden yorumlama görevini üstlenmiştir. Mitoloji ve 
Şiir arasındaki bağı anlatan eserler, makaleler literatürde yer alırken, sûfî şiirin bundan berî olması düşünülemez. 

Sûfî tecrübe ile nazmedilen şiirlerde kullanılan metaforlar, simgeler çeşitlilik arz etmektedir. Tanrı-İnsan-Âlem ilişkisine yer veren sûfî 
beyitlerinde Tanrıya hitâbın müennes (dişi) formda olduğunu görmek mümkündür. 

Kadının Tanrısal bir formda şiirde varlık bulması asırlar öncesinden alışılagelen bir durum iken, İslam toplum yapısında geleneğin kadına 
sunduğu sosyal statü, kadının tanrısal bir figür olarak şiirdeki varlığına engel olmamıştır. Mısırlı sûfî şâir İbnü’l-Fârız (ö. 632/1235)’ın 
beyitlerinde yer alan Tanrının kadın olarak tasavvuru, kadim mısır geleneğinden müteessîr midir? 13. asır sûfî şâirin Dîvânı’nda yer alan 
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en uzun kasîde olan et-Tâiyyetü’l-Kübrâ (Nazmü’s-sülûk) isimli 761 beyitlik şiirde, şâirin gerçek sevgili (el-mahbûbetü’l- hakikiyye) olarak 
hitap ettiği Tanrı, dişil formda şiirde yer almaktadır. Arap Dilinde Tanrı için O (hüve) hitabı müzekker (eril) bir formdadır. Nitekim Kur’ân-ı 
Kerîm’de de aynı kullanım biçimi görülmektedir. Durum böyle iken, neden sûfî şâir alışılagelen eril formu kullanmamıştır? Tanrının dişil 
veya eril bir hitapla seslenilmesi eşit görülebilir mi? O (Tanrı) zaman ve mekândan münezzeh olduğu gibi dişil ve eril formlardan da uzak 
mıdır? Tanrının kadın olarak tasavvur edilme sebebi nedir? Bu gibi soruları arttırmak mümkün.

Bu çalışmanın amacı, sûfî şâirler tarafından geleneksel formların dışına çıkılarak Tanrının Kadın olarak tasavvur edilmesinin, İslam 
düşüncesinde nasıl mâkes bulduğunu aktarmaya çalışmaktır. İbnü’l-Fârız ile birlikte sûfî şiirin Klasik dönemlerden modern dönemlere 
kadının tanrısal olarak tasavvurunun ne şekilde aktarıldığının izini sürmek, yine bu çalışmanın satır aralarında yer verilecek başlıklardandır.

Anahtar Kelimeler: Sûfî, Şiir, Tanrı, Kadın.

Doç. Dr. Sema NOYAN
Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2001 yılında Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra öğretmen olarak atandım. 2007 yılında Fatih 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Dili ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisansımı tamamladım. 2013 yılında Marmara Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nden Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalında “Türk Romanında Mistisizm (1923-1980)” adlı doktora teziyle 
mezun oldum. 2014’ten itibaren Karabük Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.

Sâmiha Ayverdi’nin “Dile Gelen Taş” Adlı Mensur Şiir Kitabında Mecazdan Hakîkate Aşkın Dili
Tasavvufta seyr ü sülûk, mürşit rehberliğinde gerçekleşir. Nefis terbiyesinin ve tevhîde ulaşmanın ilk şartı bir mürşide intisap etmektir. 
Tasavvuf konulu klâsik şiirde Mevlânâ, Yûnus Emre, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Niyâzî-i Mısrî gibi nice âşıklar, mürşitlerine duydukları aşktan 
ve hakikat yolculuğunda mürşitlerinin himmetinden söz etmeyi bir gelenek haline getirmişlerdir. Nitekim Osmanlı şiirinin dayandığı 
temel düşünce insân-ı kâmildir. Mahmud Erol Kılıç’ın belirttiği üzere mürşid-i kâmil ya da insan-ı kâmil düşüncesi, tasavvuf merkezli klâsik 
şiirin temel sebebi ve temel mazmunu olarak kabul edilebilir. Sâmiha Ayverdi (1905-1993) de bu geleneği yirminci yüzyılda mensur 
şiirleriyle devam ettirir. “Dile Gelen Taş” ve “Hancı” bahsi geçen mensur şiirlerini topladığı eserleridir.  Sâmiha Ayverdi, “Dile Gelen Taş” adlı 
eserinde kendisini dile getiren, edebiyat yoluyla hakikati dillendirmesine vesile olan mürşidi Ken’an Rifâî’ye “Devletlim” şeklinde hitap 
ederek kendi mânevî yolculuğundaki rolüne değinir, ona duyduğu ilâhî aşkı hitabet üslûbuyla ve Türkçenin en güzel ifadeleriyle dile 
getirir.

Bilindiği üzere hakikî aşk, beşerî aşktan ilâhî aşka geçişle gerçekleşir. Beşerî aşk, insanın insanları veya diğer yaratıkları sevmesidir. Hakikatte 
ise mürşit ve Hz. Peygamber aşkından ibârettir. Ancak nefsânî olmayan beşerî aşkın da Allah aşkına götürebileceği, bir nevi hazırlık görevi 
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görebileceği Leyla vü Mecnûn gibi klâsik şiirin önde gelen örneklerinde işlenmiştir. Allah’ın kâinatı aşk ile yarattığına dâir “Bilinmeyen gizli 
bir hazine idim, bilinmek istedim, bilineyim diye halkı (kâinat) yarattım” kudsî hadisine binâen, insanı sevmeden Allah’ın sevilemeyeceği 
ve Allah’a ulaşılamayacağı nakledilir. Dolayısıyla hakîkî aşk, insandan Allah’a doğru gitmektir. İlâhî aşk ise marifet ve Allah’ı bilmektir.

Âşık Sâmiha Ayverdi, geleneğin aşk dilini, mecaz, benzetme ve sembol diliyle pekiştirmekte, mürşidine, Hz. Peygamber’e ve Allah’a 
duyduğu aşkı samimi ve canlı bir konuşma üslubu ile ortaya koymaktadır. Ayverdi, bu aşkta maddî benliğinden geçmenin, vuslata 
ermenin sabırsızlığı içinde şiir dilini yeniden kurmuştur. Çalışmada “Dile Gelen Taş” adlı mensur şiir kitabında, mecazdan hakîkî aşka 
geçişin gelenekle benzerliği ve dile yansıyış şekli incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İlâhî aşk, Sâmiha Ayverdi, Ken’an Rifâî, Mensur şiir.

Doç. Dr. Mehmet Halil ERZEN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Van, Türkiye

Van’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Van’da tamamladım. 2001 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimimi tamamladım. 2019 yılında İslam 
Tarihi ve Sanatları alanından doçentlik unvanını aldım. Halen Yüzüncü Yıl Üniv. İlahiyat Fakültesinde öğretim elemanı olarak görev 
yapmaktayım.

Aşk ve Ayrılık Bağlamında Mesnevilerde Mekân Olgusu
Klasik Türk edebiyatında aşk konulu mesneviler, 14. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmış ve 19. yüzyıla kadar sevilerek okunan türler 
arasında yer almıştır. Çift kahramanlı aşk mesnevileri olarak da ifade edilen bu eserlerde kahramanların çeşitli zorlukların üstesinden 
gelerek vuslata ulaşmaları yolunda yaşadıkları serüvenler anlatılmaktadır. Hikâyenin başkahramanı, cezbesine kapıldığı büyük aşkın 
tesiriyle evinden ve ailesinden ayrılarak meşakkatli bir yolculuğa çıkar. Sevgiliye kavuşabilmek için çölleri, dağları, denizleri aşar; büyülü 
mekânlar ve ormanlardan geçer. Korku, heyecan ve gerilim öğelerinin eşlik ettiği çeşitli olaylar etrafında kurgulanan bu mekânlarda 
kahramanlar bilinmezliklerle yüklü bir dünyanın kapılarını aralar. Dış mekânların yanı sıra köşkler, saraylar, gizlice inşa edilen vuslat odaları 
gibi iç mekânlar da olayın akışı içerisinde önemli fonksiyonlar üstlenir.

Aşk konulu mesnevilerde müellifin mekân algısı ve anlatımı genellikle olaya ve kahramanların ruh hallerine göre şekillenmektedir. 
Hasret hâlinin söz konusu olduğu dönemlerde zikredilen mekânlar olumsuz çağrışımlara açık biçimde sunulur. Karanlık ve soğuk bir 
his oluşturan bu mekânlara karşın özellikle ilk vuslat gerçekleştikten sonra âşıkların buluştukları, meclislerin kurulup şiir ve eğlencenin 
doruğa çıktığı iç mekânlar ise huzurlu ve sıcak bir atmosfer hissi verecek şekilde aktarılmaktadır. Dolayısıyla aşk mesnevilerinde olayı 
tamamlayan bir sahne olarak mekân, oldukça önemli bir yapı unsuru olarak karşımıza çıkar; aşkın ve kahramanların kemale ermesi 
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hususunda derin, sembolik değerler yüklenir. 

Bu çalışmada Süheyl ü Nevbahar, Vâmık u Azrâ, Leylâ vü Mecnûn, Cemşîd ü Hurşîd, Salamân u Absal gibi birçok aşk mesnevisinde yer 
alan çeşitli mekânların metnin kurgusuna katkıları ve sembolik değerleri ele alınmaktadır. Söz konusu bu mesnevilerde yapısal unsurlar 
arasında bulunan mekânlar; metnin derin anlamını biçimlendirme, hikâyenin akışına katkı sağlama, kahramanların ruh halinin okura 
aktarımını etkili biçimde gerçekleştirme gibi birçok işleve sahiptir. 

Anahtar kelimeler: Aşk, ayrılık, mekân, mesnevi.

Doç. Dr. Fatih İbiş
Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Türkiye

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalı’nda 
“Özne-Metin İlişkisinin Metodik ve Teolojik Boyutu” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İstanbul-Haseki Dînî Yüksek İhtisas Eğitim 
Merkezi’ne eğitim görevlisi olarak atandı. DİB bünyesinde İngiltere’de görev yaptı. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
kelam alanında öğretim üyesi olarak göreve başladı. Hâlen aynı fakültede görevine devam etmektedir.

Vücûd-i Kalbî: Aşk ve İman
Taşköprülüzâde (ö. 968/1561) Miftâhü’s-Saâde’de varlık mertebelerini bulundukları zemine göre dörde ayırır: 1. Vücûd-i kitâbî 2. Vücûd-i 
lisânî 3. Vücûd-i zihnî 4. Vücûd-i aynî/hâricî. Bu mertebeleri “ateş” üzerinden örnekleyecek olursak “ateş yazısı” kitâbî/hattî, “ateş sözcüğü” 
lisânî, “ateş kavramı” zihnî varlığı temsil eder. Yakan, ısıtan, aydınlatan “ateşin kendisi” ise aynî/hâricî asıl varlıktır. Bu kategoriler içinde varlığın 
aynî kategorisi “hakikî varlık” olarak kabul edilir. Aslında bu başlıklar varlıkların vücut buldukları zeminler dikkate alınarak belirlenmiştir. 
Varlığı belirleyen şey varlık bulduğu zemindir. Dolayısıyla bir şeyin dış zeminde vücut bulan hakikî/gerçek varlığı dışında insan aracılığıyla 
yazı, dil ve zihin zeminlerinde ortaya çıkan üç ayrı varlık alanından söz edilir. Şimdi bir soruyla başka bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. 
Saydığımız ateş tamlamaları dışında bu kategorilere örneğin bir mecûsîde bulunan “ateş sevgisi”ni eklemek istediğimizde bu durumu 
sayılan kategorilerden biri içinde değerlendirebilir miyiz? Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün görünmüyor. Zira sevgi dediğimiz 
şey bu varlık zeminlerinden hiçbirine ait değildir. Sevginin yazısı, sözcüğü, kavramı olmasına rağmen onun ateş gibi dış dünyada işaret 
edilebilen somut bir varlığı da olmadığından aynî/hâricî varlık kategorisi içine de girmez. Fakat nasıl oluyor da aynî varlığı olmayan 
bir şeyin yazısından, sözcüğünden ve kavramından bahsedebiliyoruz? Ya da neden varlık katmanları içinde ateşin düşüncesinden, 
kavramından söz edebiliyorken ateşin duygusundan, sevgisinden söz edemiyoruz? Soru şu: İnsandaki ateş düşüncesi zihin zemininde 
zihnî varlık olarak kategorize edilip ona bir yer açılıyorken ateş duygusu için neden yer açılamıyor? İnsan özelinde şeylerin düşünceleri 
olabilirken şeylerin duygularından neden bahsedilmiyor? Merhamet ve şefkat gibi, sevgi ve aşk gibi duyguların varlık zeminleri farklı 
olmasına rağmen neden onlara özgü bir varlık alanı oluşturumaz? Sevginin oluşum zeminine ve koşullarına bakıldığında onu sadece bir 
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kavram olarak insanlık, doğruluk, iyilik, güzellik, adalet gibi soyut kavramlar için işaret edilen zihin gibi bir varlık alanına indirgeyemeyiz. 
Bu noktada sevgi gibi başka duygular için de kendisine işaret edilen müstakil bir varlık alanı zorunlu görünüyor. Bu çalışma “Varlığı 
belirleyen şey varlık zeminidir.” fehvâsınca “fart-ı muhabbet” olarak tanımlanan aşk ve “tasdik-i kalp” olarak tanımlanan iman özelinde 
“kalp” üzerinden “vücûd-i kalbî” diyebileceğimiz yeni bir varlık alanına kapı aralamayı amaçlamaktadır. 

Doç. Dr. Seyithan Can
Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye

Siirt doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini memleketinde yaptı. 2006’da Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun 
oldu. 2018 yılında İnönü Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri alanında İslam Kelamında Kudret-Fiil İlişkisi 
adlı teziyle Doktorasını tamamladı. 2017 yılında Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı. 2019 yılında 
aynı üniversitenin Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. 2021 Yılında Doçent ünvanı almıştır. 
Hâlen aynı üniversitede görevine devam eden yazar, evli ve dört çocuk babasıdır.

İnsan Açısından Allah Sevginin Ontolojik Temelleri
İnsan hayatında var olan kavramlar,  dış dünyada ontolojik bir gerçekliğe tekabül eder. Sevgi kavramı her ne kadar  “soyut”  bir nitelik 
taşısa da kendisinde ontolojik birçok gerçeklik barındırmaktadır.  Bu somut gerçeklikler oluşmadığı zaman sevgi kavramının da oluşması 
pek mümkün değildir. İnsan için somut gerçeklikler de onun biyolojik ve psikolojik yapısına hitap eden durumlardır. Hiçbir insan 
sebepsiz ve nedensiz bir şekilde kimseye sevgi beslemez. Sevginin oluşması için en önemli neden de ona diğer varlıkların fayda olarak 
nitelendirebileceğimiz iyiliklerdir.  Şayet insan herhangi bir varlıktan iyilik görmezse ona karşı bir sevgi beslemesi ontolojik olarak pek 
mümkün görünmemektedir.

 İnsanın sevgi bağlamında yaşadığı bu gerçeklik bütün varlıklarla paralel bir seyir izler. Dolayısıyla insanın diğer insanlar için beslediği 
sevgi ve nefret duyguları metafizik alandaki varlıklar için de aynı biyolojik ve psikolojik etmenlere bağlıdır. Toplumsal zeminde sevgiyi 
sağlayan etmenler ne ise metafizik alandaki sevgiyi de sağlayan aynı etmenlerdir. Ancak insanın diğer insanlarla gerçek bir ilişki içerisinde 
olması sevgi kavramının ontolojik temellerini sağlaması açısından kolaydır. Ancak metafizik bir varlık olan Allah için bunun imkânı önemli 
bir problem halini almaktadır. Çünkü kendisinden gerçek manada iyilik aldığına ikna olmayan insanların Allah sevgisinin tatmin edici 
noktaya ulaşması mümkün değildir. Sevgi kavramının insan tabiatı açısından duygu, düşünce ve davranış hali olarak ele alındığında, 
Allah’ı sevmesine rağmen onun yasakladıklarını rahat bir şekilde çiğneyen ve onun emirlerini yapmayan insanların türemesi sevginin içsel 
bir hal almadığının açık bir ispatıdır. Gerçek bir sevginin kesin bir itaat gerektirdiğinden hareket ettiğimizde ise günümüz toplumuzdaki 
insanların Allah sevgisinin içsel bir hal almadığını açık bir şekilde ortaya koyar. Bununlar beraber, Allah’ı her yönüyle sevdiğini inkâr 
etmeyen ancak hiçbir emrini yerine getirmeyen bir profilin toplumsal fesâd ve geleceğin kurgulanması açısından ciddi bir problem 
oluşturacağı aşikârdır. Onun insanlardaki Allah sevginin duygu düşçüne ve davranış hali olarak kabul ettiğimiz içsel bir boyut kazanması 
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elzemdir. Çalışmamızda bunun imkânının insan biyolojisi, psikolojisi ve tabiatı perspektifinde ele alınmaya gayret edilecektir.

Bununla beraber, metafizik bir varlık olan Allah’ın sevginin insan açısından ontolojik gerçekliği var mıdır? Allah’ın soyut bir varlık olması 
onun gerçek anlamda sevilmesine engellik teşkil eder mi? Allah’ı gerçek bir insana duyulan sevginin imkân dâhilinde olması için hangi 
argümanlar gereklidir? gibi sorulara bu tebliğde cevap bulmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler / Keywords: Kelâm, Allah, İnsan, Sevgi, Ontoloji.

Doç. Dr. Güldane Gündüzöz
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye

1994 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
“Bektaşi Kültüründe Yemek Motifi” adlı teziyle yüksek lisansını ve aynı enstitüde “Tasavvuf Kültüründe Tâc Sembolizmi” adlı tez 
çalışması ile doktorasını tamamladı. Bir süre Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hâlen Kırıkkale 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yayımlanmış bazı kitapları: Doğunun Hükümdarı: 
İslâm Siyaset Teorisinin Kayıp Halkası, İstanbul: Antik Kitap, 2007; Bektaşi Kültüründe Yemek Motifi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi 
Yayınları, 2015; Tasavvufta Tâc Sembolizmi, İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2017; Tasavvuf Tarihinde Nazarî İrfan Geleneği-Tarih, 
Teori ve Problemler-, Ankara: Grafiker Yayınları- (Fecr Yayınları, 2. Baskı) 2018; Şiî Düşüncede Tarih Dışı Hz. Fâtıma Yorumu, Ankara: 
Grafiker Yayınları- (Fecr Yayınları, 2. Baskı) 2018. e-posta: guldanegunduzoz@kku.edu.tr

Hallâc’dan Sühreverdî’ye Aşk ve Şehâdetin Yolculuğu
İnsanın nihâî kemale, fena makamına ve Hakk’ın müşahedesine ulaşmak için tâbî olması gereken menziller kalıbı içinde kalp amelleri ile 
ilgili kanun, kural ve bunların riyazete dair durumlarından müteşekkil bir ilim olan amelî irfânın konusu, kalp ve onun durumlarıdır. Nazarî 
irfan ise ârifin aşk sebebiyle kendisinde husule gelen ve merhalelerinin en sonunda şuhûd sayesinde ulaştığı vücûdun vahdet-i şahsiyesi 
ve gereklerini ve tevhidî hakikat ve mârifetleri ifade eden bir ilimdir. Ontolojik unsurları ve metafizik boyutu elbette saklı tutularak daha 
dar anlamda “Nazarî irfân, riyazet yönü dikkate alınarak ârifin riyâzet ve aşk sebebiyle kendisinde husûle gelen ve merhalelerinin en 
sonunda şuhûd sayesinde ulaştığı varlığın (vücûdun) vahdet-i şahsiyesi ve gereklerini ve tevhidî hakîkat ve marifetleri ifade eden bir 
ilimdir.” şeklinde tanımlanabilir. Bu ilmin konusu, tevhid ve tevhidî hakîkatler ve varlığın birliğidir, vücûdun vahdet-i şahsiyesidir. Metot 
bakımından nazarî irfân, keşf ve şuhûd metoduna dayalı ilimlerdendir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere burada şuhûddan maksat, 
özel anlamda irfânî şuhûddur yani “hakka’l-yakîn” makamıdır. Bu ilmin metoduna ulaşmak, ancak riyâzet ve aşk sayesinde mümkün 
olabilir. Allah’ı tanıyan kişi kesinlikle onu seven ve ona muhabbet besleyen kişidir. Her kimin marifeti pekişmişse o kişinin muhabbeti de 
marifetinin pekiştiği ölçüye eşdeğer olarak sağlamlaşmıştır.
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1. el-Hareketü’l-Hubbiyye (Aşk Hareketi): Zâtü’l-Hakk’ın bütün esmâ-i kemalatını şuûru ile yani hissetmesinden sonra (hubbî) aşka dair 
hareket merhalesine ulaşması ve bu incelikli aşkın kemalatını ortaya koymasıdır. “Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim.” gibi bu 
manayı işaret eden bazı zevkî ibareler de vardır. Feyzü’l-vücûdu yani varlığın feyezanını kabul edecek yani bunu kaldırabilecek hiçbir 
varlık söz konusu olamaz. Zira taayyün-ü evvelde kesretin varlığı söz konusu değildir ki. O zaman sadece Hakk vardı. Hâsıl olan şudur ki 
rahmetin aşk hareketi varlık ve tesir ölçüsünde cereyan ediyor ve mârifet ehlinin açıklamasına göre bu cereyan, bu akış, ancak “ kün fe 
yekûn”  tarikiyle gerçekleşmekte ve bu tarik sayesinde taayyün-ü sânî bu vasıtayla oluyor ve bütün esmâ tecelli etmektedir.

Muhtemelen fenâ kavramı hakkında ilk yorum yapan kişi Bâyezîd-i Bistâmî’dir. O, “Marifetullah’a, Allah ile eriştim. Allah’ın dışında ne varsa 
onları Allah’ın nûru sayesinde tanıdım. Mahlûkâtın türlü hâlleri var, fakat ârifin hiçbir hâli yoktur. Zira onun rüsûm ve çizgileri mahva 
uğramış, hüviyeti kendi dışındaki [Allah’ın] hüviyetinde fenâ bulmuştur.” demektedir. Bu düşüncelerin temelinde yatan ilâhî aşk kavramıdır. 
Aslında bu kavram, tasavvufu, dinî bir zühd hareketi olmaktan, nazarî ve aklî bir irfâna doğru eviren bir özelliğe sahiptir. İlâhî aşka bağlı 
olarak adına keşf ve mükâşefe denilen yeni bir epistemolojik yönteme doğru adım atılmıştır. Bu meyanda aşkın kulun Rabbine doğru bir 
yönelişi olduğunu söyleyenler vardır. Aslında muhabbetin varacağı son nokta, aşkın başlangıç noktasıdır. Her kim muhabbetten bir şeye 
vasıl olmuş olsa, onu cumhura ancak işaret, sembol ve alegorik bir anlatım ve ima yoluyla aktarabilmiştir. Zira onun hakikati konuşma ile 
açıklanabilecek olmaktan çok daha ötededir. Bu bakımdan her sûfînin tecrübesi ve onların aşka yönelik ifadeleri de kendisine özgüdür.

2. Sevgiliye Kapılma Sembolü Olarak Kuş Metaforu: Hallâc-ı Mansûr, Aynü’l-Kudât el-Hemedânî ve Sühreverdî’nin eserlerinde kuş imgesi, 
âşıkın mâşûkuna olan meylini çok katmanlı yoğun bir sembolizm ile aktarmaktadır. Onlar, vuslat arzusu içerisinde kemale doğru seyran 
eden kuşun ontolojik olarak dünyanın kalbi mesabesinde görülen nefs-i külliyeyi sembolize ettiğini ve yine tesviye edilmiş düzgün 
surette üflenmiş ruhu simgelediğini ifade etmişlerdir. Alemin kalbi olan nefs-i külliye gerçekte levh-i mahfuz ya da kitâb-ı mübîndir. 
Şairler ise onunla ruhun ilk misal alemini tezekkürünü remzetmişlerdir. Pervane, arif sûfîlerin varmak istediği idealleridir. Onlar, pervane 
misali hakikat kandili etrafında uçuşurlar. Bu anlatımda misbah ile ifadesini bulan şey, aslında marifete dayalı epistemolojik, vucûdî yani 
varoluşsal ve ontolojik bir kurtuluşun remzidir, marifetin ya da Muhammedî hakikatin nûrudur. Burada uçmanın sadece vuslata götüren 
bir yol olmadığı, aynı zamanda   vuslatın bizzat kendisi olduğu da anlaşılmaktadır. Aslında o, fena mertebesinin eş değeridir.  Fakat 
kanatlara gelince onlar, ancak “dostuma kanatlarımla uçarım” sözünde olduğu gibi   vasıtalardır. Öyleyse kuş, saf ve tertemiz kaynağını 
özleyen   ruha bir işarettir.  Biz o ruhu yükseliş ve iniş arakesitinde meddücezir halinde buluruz. 

3. Sevgiliye Rıhlet Olarak Şehitlik: Hallâc-ı Mansûr, Aynü’l-Kudât el-Hemedânî ve Sühreverdî’nin tecrübesinin aslında ölümle felsefi bir 
derinlik kazanmak suretiyle ve nefsani, psikolojik, felsefi ve ontolojik bir mahiyetle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Onlara göre ölüm 
tecrübesi aslında fiziki delaletten daha yüksek, sûfîye yakışır bir aşk ölümüne yükselişi ifade eder ki bu, Allah’ta fena bulmanın en 
mükemmel şeklidir. Bu tasavvuru belirleyen en önemli şey, ölümle hayat arasında herhangi bir çatışma olduğunun düşünülmemesidir. 
Öyle ki aradaki sınır, sûfînin fena bulacağı şekilde onun miracına uzanacak şekilde silinir. Bir başka deyişle sûfînin ölümüne erişecek bir 
şekilde yeni bir hayata geçmesini işaret eden ölümle hayat arasındaki sınır, onlarda kalkmıştır. Bu aslında yeni bir hayata geçiş ya da 
varlığın yeni bir şeklini kazanma veya da yeni bir doğuşu gerçekleştirmek için ölüm yolculuğuna çıkmaktır.
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Bu bağlamda aslında kemal nurlarının feyezanı ve kalbin işrakı ile kevnî akışa karışan onlar olmuştur. Diğer insanlar ölürken onlar, istekle 
gelmekte ve bu gelme işini istekle yapmaktadır. Dolayısıyla bu üç sûfî, daha yüksek bir varlık planına geçmek hedefine matuf olarak 
kevnî akışa kendi istekleri ile katılmışlardır. Onların bu şekilde can vermekten başka bir seçenekleri de yoktur. Çünkü amaçları maşuka 
kavuşmaktır. Onlar açısından ölüm ile hayat arasındaki çizgi kalkmıştır. Bilinçsizlikte, kanatlarla sevgiliye doğru uçma eyleminden ziyade 
savrulma söz konusudur. Onlar ise kanatlarıyla uçup gitmişlerdir. Burada kendi iradesi ile bir tercih söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Aşk, Hallâc-ı Mansûr, Aynü’l-Kudât el-Hemedânî, Şeyhü’l-İşrak es-Sühreverdî.

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Karadayı
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

10.02.1982 tarihinde Erzurum’un Narman ilçesinde doğdu. Oltu İmam Hatip Lisesi’nden sonra 2004 yılında Atatürk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini Doç. Dr. Cengiz Gündoğdu danışmanlığında 
yaptığı “XIX. Yüzyıl Âşık Şiirinde Tasavvuf” isimli teziyle 2009 yılında bitirdi. 2009 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde başladığı doktora eğitimini 2015 tarihinde Prof. Dr. Cengiz Gündoğdu danışmanlığında yaptığı “Osmanlı Dönemi 
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Tasavvuf” isimli çalışması ile tamamladı. 2015-2019 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptı. 2019 yılından itibaren Atatürk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mecazi Aşktan İlahi Aşka Geçişin Bir İfadesi Olarak “Leylasız Mecnun Olmak”
Tasavvufta “geçici sûretlerden birini sevmek” mecâzî aşk, ilahî aşka yolculuğun hazırlık devresi olarak telakkî edilmiştir. Mecazi aşk, beşeri 
aşktan farklı olarak şehvetsizdir ve hakikî aşka götüren bir vasıta fonksiyonuna sahiptir. Erdiren, değiştiren ve dönüştüren bir özelliğe sahip 
olması sebebiyle mecazi aşk, tasavvuf ehli tarafından hoş karşılanmıştır.

Mecnun’un Leyla’ya aşkı mecazi aşk anlayışının en meşhur örneği olmuştur. Bu aşk tarihsel bir hadise olmaktan çıkarak başta tasavvuf 
olmak üzere pek çok alan açısından sembolik bir manaya sahiptir. Hem Mecnun hem de Leyla, aşkın ifade edilişinde önemli ve yaygın bir 
simgedir. Âşıklık geleneğinde Leyla ve Mecnun simgeleri sıklıkla kullanılır ve Mecnun’un Leyla’ya aşkı sürekli yüceltilir. “Leylasız Mecnun 
Olmak” XX. yüzyıl âşıklarından Bayburtlu Hicrani tarafından mecazi aşktan ilahi aşka geçişi ifade etmek üzere kullanılan bir mottodur. 

“Özdeyiş, slogan” şeklinde açıklanan mottolar, farklı anlam boyutlarına sahip olurlar, muhatabı düşündürür ve teşvik ederler. Leylasız 
Mecnun olmak ifadesi bazı soruları akla getirmektedir. “Leyla ve Mecnun kimdir? Leylasız Mecnun olmak ne demektir? Leyla, Mecnun 
için ne ifade etmektedir? Leylasız Mecnun olmak mümkün müdür? Leylasız Mecnun olmak, Leyla’nın Mecnun’u olmaktan üstün müdür?” 
Bütün bu ve benzeri sorular mecazi aşkın tasavvuftaki fonksiyonu açısından önem arz etmektedir.
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Bu tebliğde sûfîlerin mecazî aşka yönelik yaklaşımları “Leylasız Mecnun Olmak” mottosu üzerinden değerlendirilecektir. Bunun için 
öncelikle Bayburtlu Hicrani’nin konu ile ilgili yaklaşımı ortaya konulacak, ardından aşk ve cezbe geleneğinde yer alan Yunus Emre ve 
Mevlana’nin yaklaşımları incelenecektir. Böylece Leylasız Mecnun olmanın tasavvufî düşüncede neye tekabül ettiği ve imkânı irdelenmiş 
olacaktır.  

Anahtar Kelimeler / Keywords: Tasavvuf, Mecazi aşk, Leyla, Mecnun.

Dr. Öğr. Üyesi Emine Erdoğan Marsak
Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye

1989 yılında Elazığ’da doğdu. 2006 yılında Elazığ Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 2010 yılında Fırat Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek 
Lisansını tamamladı. 2017 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalında 
doktorasını tamamladı. 2012-2017 yılları arasında Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında Araştırma görevlisi 
olarak çalıştı. 2018 yılından itibaren Dr. Öğr. Üyesi olarak aynı fakültede görevine devam etmektedir. Kitap, kitap bölümü, makale, 
bildiri vs. çalışmaları bulunmaktadır.

İmam Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin Kırk Hadisinde Aşk Anlayışı
İmam Rabbânî Ahmed b. Abdulehad, 971/1564’te Hindistan’ın Doğu Pencap bölgesinde bulunan Sirhind’de dünyaya geldi. Soyunun 
Hz. Ömer’e dayandığı görüşünden hareketle el-Farukî nisbesiyle anıldı. Hafızlık yaptıktan sonra mantık, felsefe, hadis ve tefsir ilimlerinde 
eğitim aldı. Mevlânâ Yakub Sarfî Keşmîrî’den hadis okudu. Kâdî Behlül Bedahşî’den de hadisleri tahammül ettiği gibi eda da edebileceğine 
dair icazet aldı. Nübüvvet hakkındaki bazı şüphelere cevap mahiyetinde İsbâtu’n-Nübüvve adlı eserini kaleme aldı. Çiştiyye ve Kadiriyye 
tarikatlarında kendisine irşad vazifesi verildikten sonra hac yolculuğu esnasında Delhî’ye gelerek Muhammed Bâkî Billâh’ı ziyareti 
esnasında Nakşbendiyye tarikatına girdi. Kendisine Müceddid-i Elf-i Sânî lakabı verildiği için müntesiplerinin bulunduğu Nakşbendî 
koluna Müceddidiyye denilmiştir. İmam Rabbânî altmış yaşında iken Sirhind’de 1034/1624’te vefat etti. Hayatı esnasında kaleme 
aldığı çalışmalarında nübüvvet, sünnete ittiba konularına dair kendi seyr-i sulûku müvâcehesinde bazı kanaatlerine yer vermektedir. 
Risalelerinde ve mektuplarında sıklıkla hadislerden istifade ettiği görülmektedir. Onun Buhârî gibi muhaddislerin eserlerinde tahric ettiği 
vurgusuyla bazı rivayetlere işlediği konu bağlamında yer verdiği dikkat çekmektedir. İmam Rabbânî’nin birbirinden bağımsız otuz yazısı 
oğlu Muhammed Ma‘sûm tarafından derlenerek Mükâşefât-ı Gaybiyye adını almıştır. Muhammed Ma‘sûm bu eseri derledikten sonra 
İmam Rabbânî’nin kendi el yazısı ile yazdığı kırk hadisini görmüş ve teberrük niyetiyle eserin sonuna ilhak etmiştir. O, bu rivayetlerin 
muttefekun aleyh olduğunu ifade ederek Buhârî ve Müslim’in aynı sahâbîye dayanarak tahric ettiği hadisler olduğuna dikkat çekmektedir. 
Kırk hadiste sahâbî raviler ve hadis metinlerini zikretmektedir. Rivâyetlerin mahrecinde on altı sahâbî bulunmaktadır. En fazla hadislerine 
yer verilen sahâbe; Ebû Hureyre (9), Abdullah b. Ömer (6), Enes b. Mâlik (6) ve Hz. Aişe’dir (6). Ebû Sa‘îd el-Hudrî’den iki, Hz. Ömer, Muaz 
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b. Cebel, Ubâde b. Sâmit, Süheyl b. Sa‘îd, Hz. Muaviye, Hz. Osman, Ebû Musa el-Eş’‘arî, Ebû Katâde, Muğîre b. Şu‘be, Ümmü Hânî ve İbn 
Abbas’tan birer rivayete yer verilmektedir. Hadisler, Buhârî ve Müslim’in eserlerindeki kitab başlıkları esas alınarak konularına göre tasnif 
edildiğinde iman, abdest, gusül, namaz ve oruçla ilgili rivayetlerin zikredildiği ifade edilebilir. Ancak rivayetlerin en fazla iman ve namaz 
konusunda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu sebeple çalışmamızda İmam Rabbânî’nin bazı mektuplarında ve risalelerinde özellikle iman 
ve namazla ilgili rivayetleri aşk, muhabbet konularıyla mündemiç ele aldığı yerler bağlamlarıyla tespit edilerek hadislerle ilgili onun sûrî 
ve hakîkî yorumları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İman, Hadis, Namaz, İmam Rabbânî, Aşk.

Mevlüt Mencük
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale, Türkiye

Kars Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2013 yılında mezun oldum. Ardından aynı yıl Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladım 
ve 2018 yılında mezun oldum. Şimdi ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Temel İslam Bilimleri Bölümünde yüksek lisans 2. Sınıf 
öğrencisiyim. Tez araştırmam Tasavvuf alanı ile ilgilidir.

Hz. Musa’nın rü’yet talebinde ilahi aşk
Kur’ân-ı Kerîm’de ismi en çok zikredilen ve kıssaları ile dikkat çeken Hz. Musa Allah’ı görme talebinde bulunmuştur. Hz. Musa’nın bu 
talebi ilahi aşktan kaynaklanmaktadır. Nitekim bu ilahi aşkı Hz. Musa’nın kıssalarından net bir şekilde anlayabiliyoruz. İlahi aşk marifetin 
bir neticesidir. Zira marifet arttıkça aşk duygusu da o ölçüde artar. Bundan dolayı Hz. Musa’da Allah’ı tanıdıkça O’nu görme isteği de 
artmıştır. Hz. Musa Allah cc. ile sözleştiği yere hızlı bir şekilde yol alıp ulaşmıştır. Hz. Musa oraya ulaşınca Allah cc. ona elinde bulunan 
âsasını sormuştur. Hz. Musa’da bu soruya karşılık sözü uzatarak uzun bir cevap vermiştir. Daha sonra Hz. Musa O’nu görmeyi talep etmiştir. 
Hz. Musa’nın Allah cc. ile sözleştiği yere hızlı bir şekilde gitmesi, Allah cc. ile konuşurken sözü uzatması ve daha sonra da O’nu görmeyi 
talep etmesi ilahi aşkın neticesidir. Hz. Musa Allah’ı görme talebinde bulunurken O’nun görülebileceğini bildiği için talep etmiştir. Eğer 
Allah cc. görülmeyeceğini bildirmiş olsaydı Hz. Musa böyle bir talepte bulunmazdı. Öte yandan Allah cc. Hz. Musa’ya cevap verirken 
ben görünmem ifadesini kullanmamıştır. Bunun yerine sen beni göremezsin ifadesini kullanmıştır. Bu ifade de Allah’ın görülebileceğine 
işaret etmektedir. Hz. Musa ilahi aşk için daima bir arayış içerisinde olmuştur. Peygamber olmasına rağmen elinde bulunan ilme kanaat 
etmeyip ilahi aşk için uzun bir yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuğunda Hızır ile beraber yol yürümüştür. Bu ilahi aşk yolculuğunda Allah cc. 
Hz. Musa’ya sevgisini göstermiştir. Firavun, Hâmân, Kârun ve Yahudiler gibi düşmanlara karşı mücadele eden Hz. Musa’ya tahammül 
edebilmesi için onunla konuşması bunun açık bir ifadesidir. Öte yandan Allah’ın Hz. Musa’ya sana muhabbet ilka ettim demesi de 
Allah’ın Hz. Musa’ya olan sevgisinin başka bir ifadesidir. Hz. Musa rü’yet talebine karşılık beni göremezsin şeklinde bir cevap almıştır. 
Sûfîler bu cevabı Hz. Musa Allah’ı görmemiş şeklinde yorumlamışlardır. Bununla beraber bazı Sûfîler kalp gözüyle Allah’ın bu dünyada 
görülebileceğini ifade etmişlerdir. Öte yandan Sûfîler rü’yetin bu dünyadaki en büyük lütuf olduğunu ve bu lütfunda Makam-ı Mahmud 
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sahibi Hz. Muhammed (s.a.v.) için olduğunu ifade etmişlerdir. Hz. Musa’nın ilahi aşkını, bundan dolayı Allah’ı görmek istemesini, Allah’ın 
Hz. Musa’ya sevgisini ifade etmesini, kalp gözüyle Allah’ı görmenin mümkün olup olamayacağını ve neden Hz. Musa’ya beni göremezsin 
diye cevap verildiğini Sûfîlerin bakış açıları çerçevesinde izah etmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Musa, İlahi aşk, Ru’yet

Prof. Dr. Emine Yeniterzi 
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981’de mezun oldu. Eski Türk Edebiyatı alanında; “Divan 
Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları-Esmâ-i Nebî” adlı teziyle yüksek lisansını (1983), “Divan Şiirinde Na’t” konulu tezi ile 
doktorasını (1989) tamamladı. Akademik hayatına 1981-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde, 2011-2015 yılları arasında 
da İstanbul Medeniyet Üniversitesinde devam etti. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde çalışmaktadır. 
Başlıca çalışma alanları: Klasik Türk şiiri, metin şerhi, dinî-ahlakî-tasavvufî mesneviler, manzum dinî türler ve Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî’dir. Dokuz kitabı, bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri 
vardır. 

Aşk Yolunda Terkin Sembolü: Şeyh-i San’an
Şeyh-i San’an, Ferîdüddîn-i Attâr’ın Mantıku’t-tayr mesnevisinde anlatılan bir hikâyenin kahramanıdır. Yemen’in San’a şehrinden Şeyh 
Abdürrezzâk, elli yıl şeyhlik yapmış, dört yüz müridi olan saygın bir şeyh iken gördüğü rüya üzerine Mekke’den Rûm diyarına gider, 
orada bir Hristiyan güzeline âşık olur. Bu güzele kavuşma arzusuyla dinini, imanını, ilmini, ibadetini terk eder; putlara secde eder, beline 
zünnâr bağlar, domuz çobanlığı yapar. Perişan hâlde iken müritlerinin ısrarlı duaları neticesinde tövbe eder ve Mekke’ye döner. Hikâye, 
Türk edebiyatında hem birçok mesnevide anlatılmış hem de müstakil eser olarak kaleme alınmıştır. Buna rağmen Türk edebiyatında aşk 
timsali olarak Mecnûn veya Ferhâd gibi âşıklar gösterilirken Şeyh-i San’an’ın adı fazlaca anılmaz. Yalnızca sûfî veya tasavvuf neşvesini 
şiirine taşıyan klasik şairler Şeyh-i San’an’dan söz eder ve onu gerçek âşığın sembolü olarak gösterirler. Zira Şeyh-i San’an, aşk için her şeyi 
terk etmiştir. Sembollerle örülmüş hikâyede İlâhî aşkın çileli yolu, zorlukları Şeyh-i San’an’ın macerası ile sembolize edilmiştir. Bildiride 
hikâyeden çıkarılabilecek sonuçlar ve tasavvuf şiirinde Şeyh-i San’an hikâyesinin ele alındığı hususlar üzerinde durulmaktadır.
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Dr. Öğr. Üyesi Omneya Ayad
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Kahire Amerikan Üniversitesinden Gazetecilik ve Kitle İletişimi alanında lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra, Al 
Azhar Üniversitesi’nde Sufi Arap ve İslam Araştırmaları Akademisi’nde lisans eğitimi gördü. Ayrıca, Azhar Camisinde İslami 
araştırmalar alanında seçkin akademisyenler tarafından yürütülen, bir dizi dersler aldı, ilgili çevrelerde bulundu. Kahire Amerikan 
Üniversitesi’nden “Şeyh Ahmed İbn Mustafa el-Alevi’nin Çağdaş Tasavvuf Mirası ve Kâmil Olmaya Yönelik Tasavvuf Öğeleri” üzerine 
yüksek lisansını tamamladıktan sonra, İngiltere Exeter Üniversitesi’nde Arapça ve İslam çalışmaları Enstitüsü’nde doktoraya başladı 
“İbn Ajība (d. 1224/1809) ve Kuran’ın engin uzmanlığı: Fas Sufi Geleneğinde Aşk” konulu tezi ile doktora derecesini aldı. Yüksek 
lisans eğitimi sırasında Kahire Amerikan Üniversitesi’nde İslam Tarihi alanında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Exeter 
Üniversitesi’ndeki Arapça ve İslam Araştırmaları Enstitüsünde son iki yıl boyunca, araştırmacı olarak çalıştı ve lisans öğrencileri 
için Arapça derslerini verdi. 2018 yılından itibaren Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde öğretim üyesi olarak 
çalışıyor.

Aşk ve Günahın Paradoksal İlişkisi: İbn Acibe’nin el-Bahru’l-Medid İsimli Tefsirinde Aşk Yorumu
Ahmed İbn Acibe, On yedinci yüzyılda Fas’ta yaşamış önde gelen sufilerden biridir. İbn Acibe, yalnızca Sufi üstatları tarafından erişilebilen 
muğlak Sufi kavramlarını aydınlatmaya katkıda bulunan bilginlerinden biridir. Ayrıca Kur’an’ın batıni tefsir biliminde entelektüel bir 
teorisyen olarak öne çıkmıştır. Kur’an tefsirinde teorik kavramları ve mıstık teorileri halkın erişebileceği bir dille uygulayan az sayıdaki 
âlimlerden biriydi. Bu teorilerden biri de ilahi aşk teorisidir. Günah doktrininin İbn Acibe’nin mistik yorumu, günahın sadece sürgün 
ve Allah’tan uzaklaşma nedeni olarak görüldüğü klasik günah anlayışını tamamen değiştirir. İbn Acibe, işlenen bir fiilin günah olup 
olmadığının tek ölçütü kalbin iç halinin olduğunu vurgular. Bu nedenle, insanlar ve yaptıkları hakkında ahlaki yargılarda bulunmamaya 
dikkat etmeliyiz. Kalbin çekirdeğinin kibirle dolu olduğu ve Allah’ın iradesine karşı geldiği bir itaatin dış kabuğu, kılık değiştirmiş bir 
günahtan başka bir şey değildir. Aynı şekilde, günahkârın kalbinin pişmanlıkla dolu olduğu bir günah eylemi, genellikle kılık değiştirmiş 
bir itaat eylemidir.

Dr. Öğr. Üyesi A. Eylül Yalçınkaya
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Marmara İlahiyat Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olduktan sonra yaklaşık on üç yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 
yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde Tasavvuf alanında “Ken’ân Rifâî’nin Mesnevî Sohbetleri” adlı yüksek lisans tezini tamamlamasının 
ardından (2012), Harvard Üniversitesi Extention School Dini Etütler Bölümünde ikinci master programına başladı (2013). 2015 
yılında Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’ne atandı. Bu sırada, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
başladığı doktorasını Abdullah Kartal ve Harvard Universitesi Tarih bölümünden Cemal Kafadar’ın ortak danışmanlığıyla 
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2020 yılında tamamladı. Halen Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Dr. 
Yalçınkaya’nın akademik çalışmalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir: “Kenân Rifâî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı”, Nefes 
Yayınevi, 2021; “İlk Dönem Tasavvuf Klasiklerinde Zühd Kavramı Üzerine”, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020; 
Kazım Büyükaksoy, Ken’an Rifâi’den Mesnevi Hatıraları, Nefes Yayınları, 2013, Istanbul. (Editör: A. Eylül Yalçınkaya).

Mesnevî-i Mânevî’de Âşıklar Sembolizmi
Sembolik anlatım edebi bir eserin kalıcı olmasını temin eden en önemli vasıflardan biridir. Nitekim düşünce ve edebiyat tarihinde öne 
çıkan başlıca yapıtlara bakıldığında bu özellik hemen farkedilir. Dini geleneneklerin, hikmet ve felsefe okullarının da  insanın değişmeyen 
yönünü hedef alarak aynı şekilde sembolik dili kullandıkları görülmektedir. İslam dininin iki temel kaynağı olan Kur’an ve hadis 
literatüründe de sembolik anlatımın en güzel örnekleri ile dolu olması da bu açıdan oldukça manidardır. 

Ahlak eğitimini ve insanın olgunlaşma sürecini temel ilgi alanı olarak belirlemiş olan Tasavvuf ilmi ise ilk dönemlerden itibaren sembolik 
anlatımı metodolojik olarak kullanması ile dikkat çekmektedir. Mutasavvıfların eserlerinin bu gün dahi aynı ilgi ile okunması ve ilk 
yazıldıkları günkü kadar tesirli olmaları biraz da kullanılan dilin kalıcığıyla ilişkilidir. Sembolik dili eserlerinde ustalıkla kullanan sûfilerden 
birisi de şüphesiz Mevlânâ Celâleddin Rûmî (ö. 672/1273)’dir. Tebliğimiz dahilinde, Mevlânâ Celâleddin Rûmi’nin Mesnevî-i Mânevî’de 
ilâhî aşkı tecrübe eden âşıklar için kullandığı sembollere odaklanılacaktır.

Mâhiyeti itibariyle aşk, seyrü sülûkta sâlikin tecrübe ettiği ve fakat dile getirmekte zorlandığı tasavvufî hallerden biridir. Tekâmül yolunda 
sâliklere rehberlik eden bir eser olarak Mesnevî, şiir dilinin ve sembolik anlatımın imkanlarını kullanarak aşkın keyfiyeti ve âşıkların 
hallerinden bahsetmektedir. Rûmi’ye göre aşkın mahiyeti doğrudan anlaşılır ve anlatılır bir keyfiyet değildir. Buna mukabil âşıkların vasıfları, 
kendilerine has halleri ve hakikat yolunda onları bekleyen muhataralar sembolik dilin yardımıyla belli ölçüde dile getirilebilir. Rûmi kimi 
zaman “Aşıklık derdi, gönül iniltisinden belli olur” (Mesnevi, I:109) ifadesinde olduğu gibi aşıkların hallerinden açıkça söz ederken, kimi 
zaman da ilk on sekiz beyitte olduğu gibi ney sembolizmine başvurur. İş bu tebliğde, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Mesnevî-i Mânevî’de 
kullandığı sembolik dil içerisinde, özellikle aşıklara tahsis ettiği semboller üzerinde durulacaktır. 

Prof. Dr. İbrahim Baz
Şırnak Üniversitesi; Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri, Şırnak, Türkiye

1966 yılında Kahramanmaraş/Göksun’da doğdu. Dörtyol İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun 
oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını aynı üniversitede tamamladı. Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik yaptı, 2006-2007 yıllarında 
Azerbaycan’da Bakü İslam Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2010 yılında Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Tasavvuf Anabilim Dalında göreve başladı. Halen öğretim üyesi ve üniversite genel sekreteri olarak görev yapmaktadır. Alanıyla 
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ilgili akademik eserleri ve makaleleri yanında değişik edebiyat dergilerinde yayınlanmış yazıları, gezi notları ve bestelenmiş şiirleri 
bulunmaktadır.

Eserlerinden bazıları şu şekildedir:
Abdülehad Nûri-i Sivâsî’nın Hayatı, Eserleri ve Görüşleri
Kadızâdeliler-Sivâsîler Tartışması
Birketü’l-kelimât fî menâkıbı ba’dı’s-sâdât (Tahkik)
Şeyh Muhammed Said Seydâ ve Hâlidî-Seydâî Kolu
Şeyh Muhammed Hazîn el-Firsâfî
Geleneğin Kalbi: Tasavvuf
Sûfî Bir Aşka Yolcusu (Roman)
Mem u Zîn Masalı (Roman)
Şeyh ve Kilise (Roman)
Cudi (Roman)

Aşkın Kimyasına Dair:
Mem u Zin Hikayesinde Aşkın Boyutları ve Aşığın Eşikleri

Ontolojik yönüyle bütün varlığı kuşatan en külli kavram olan aşk, aynı zamanda insanın kemâl yolcuğunda gönlünün gıdası olması 
itibariyle varoluşsal/egzistansiyel bir boyuta sahiptir. Aşkın insandaki bu varoluşsal yönü, başlangıç itibariyle göz ile irtibatlıdır. Bir başka 
ifade ile her aşk bir bakışla başlamaktadır. Bütün beşerî aşklar gibi aslında aşkın bir boyutu olan iman da görmekle yani şahit olmakla 
kemâle erer. İnsanın şehâdeti arttıkça imanı kemâle ermekte, İslam olanlar kâmil imana ermektedirler. Özellikle sufi düşüncesinin temel 
kavramı ve sevgiliye mutlak adanmayı ifade eden aşk, kendi içinde bir olgunlaşma ve olgunlaştırma sürecine sahiptir. Bu da mecazî aşk 
denilen mahluktan hakiki aşk denilen mabuda doğru bir seyre sahiptir. Bu bağlamda bütün aşk destanlarının ortak noktası, bu seyri ve 
bu seyir esasındaki aşıkların hallerini ifade etnektedir. 

Mecazî aşktan hakiki aşka geçişi anlatan en güzel hikayelerden biri de Ahmed-i Hânî’nin Mem u Zîn isimli eseridir. Yazarın Kürtçe ve 
manzum şekilde kaleme aldığı büyüleyici aşk destanı, aşkın ilk eşiğinin güzeli ve güzelliği görmekle başladığını sonunda ise mutlak 
güzel olan Allah’a vasıl olmakla devam ettiğini anlatmaktadır. Bu anlatıda aşkın erdirici kılavuzluğu her ne kadar iki göz ve iki gönül 
arasında başlasa da ardından bütün varlıklarda var olan aşkın renkleriyle tanışmayı, bir rüzgarla, bir nehirle veya bir gülle konuşmayı 
öğretmektedir. Böylece aşık için her varlık bir harf ve hece, bir kitap ve okul haline gelmektedir. Her varlık bir beden, aşk her bedende bir 
can; her varlık bir şehir ve aşk her şehirde bir han olarak görülmektedir. 

Tebliğde Mem u Zin hikayesinde aşkın halleri, aşkın ve aşığın halleri ve nihayet aşkın erdirici yönüne temas edilecektir.

Anahtar Kavramlar: Aşk, Mem u Zin, Ahmed-i Hani, Cizre 
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Prof. Dr. Fulya Bayraktar
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye

1972’de Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1989’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. 1993 yılında bu bölümden birincilikle mezun oldu. Aynı Üniversitede 1996 yılında Yüksek 
Lisansını, 2004’te Doktorasını tamamladı. 1994-1998 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Felsefe Bölümünde, 1998-2007 
tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 
Aralık 2007’de aynı Anabilim Dalında Yardımcı Doçent oldu. 2012’de Felsefe alanında Doçent unvanı aldı. 2013’te Gazi Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü Sanat Bilimleri Anabilim Dalına Doçent olarak atandı. 2018’de Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü Sanat Bilimleri Anabilim Dalında Profesör oldu. 
2019 yılından beri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Aile ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Kadın Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini de yürütmekte olan Bayraktar, 2020 yılından beri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Sanat, Ahlâk, Din Felsefeleri ve İnsan Felsefesi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Sanat, Tasavvuf ve Felsefe ilişkileri özel ilgi 
alanlarıdır.

Semiha Cemal Hanımın Aşk Felsefesi
Cumhuriyetin ilk kadın felsefecilerinden olan Semiha Cemal Hanım, 1905’te doğmuş ve 1936’da vefat etmiştir. Telif edebî-felsefî eserleri 
ve kendisinin kaleme aldığı ön sözler ile yayınladığı felsefe tercümeleri vardır. Aynı zamanda bir mutasavvıf olan Semiha Cemal, yaşayışı 
ve eserleri ile Türk’e ve İslâmiyet’e ait etik ve estetik değerlerin inşa edildiği, idrak edildiği ve nesilden nesile aktarıldığı bir medeniyetin 
oluşturucularından ve sembollerinden biridir. Semiha Cemal Hanım’ın, Platon’dan, Stoacı filozoflardan biri azatlı bir köle, diğeri ise bir 
hükümdar olan Epiktetos ile Marcus Aurelius’dan ve Platon’un talebelerinden biri olan Kevis’den yaptığı tercümeleri, hem Cumhuriyet 
döneminde bu filozoflardan yapılan ilk tercümeler olmaları, hem de Türkiye’de bir felsefe dilinin gelişmesi bakımından önemli bir katkıdır. 
Semiha Cemal Hanımın felsefece incelenmemiş, ancak felsefî nitelikte olan telif eserleri ise edebî üsluplarla yazılmışlardır. Hayat ve Mihrap 
mecmualarında muntazaman yazıları yayınlanan Semiha Cemal’in, roman, hikâye ve deneme tarzında telif eserleri mevcuttur. Semiha 
Cemal, almış olduğu tasavvuf terbiyesini, felsefe bilgisi ile birleştirmiş ve tasavvufun kavramsal olarak kolay anlaşılamayacak hal bilgisini, 
edebiyatın anlatım imkânlarını da kullanarak aktarmaya çalışmıştır. Tasavvufun felsefe ve edebiyatla birlikteliğinin modern birer örneği 
olan eserleri için “edebin edebiyatı” demek, felsefesi için ise bir “aşk felsefesi” demek mümkündür. Bu çalışmada, Semiha Cemal Hanımın 
Aşk Felsefesi incelenecek, bu felsefenin dayandığı ontoloji ve metafizik ele alınacaktır. Ayrıca bir aşk felsefesinin insanı taşıyacağı etiğe 
dikkat çekilmeye çalışılacaktır.
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Doç. Dr. Ömer Osmanoğlu
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

1974’te Kars’ta doğdu. 1996’da Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1999’da Marmara Üniversitesi 
SBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2011’de Marmara Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri 
Anabilim Dalı’nda doktor unvanını aldı.

Yayın yönetmenliği ve editörlüğün yanı sıra, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Kırktan fazla kitabın 
editörlüğünü, yayın danışmanlığını ve proje koordinatörlüğünü üstlendi. Ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış makaleleri, 
sempozyum bildirileri ve kitap bölümleri mevcuttur. İdeal Devlet Erdemli Toplum, Siyaset Felsefesinde Adalet, Yeşilçam 
Sinemasında İstanbul ve İstanbul’un 100 Sinema Salonu adlı kitapları yayınlandı.

İngilizce ve Arapça bilen Ömer Osmanoğlu, 2012’den beri Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi, Felsefe 
bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında İlkçağ ve Ortaçağ felsefesi, siyaset felsefesi, 
sanat felsefesi ve kültür felsefesi bulunmaktadır.

Aşkın Gündelik Tezahürleri
Aşk beşeri ilişkilerin karmaşık yapısı içindeki en cazibeli konudur. Aşkın varoluşsal, kozmolojik, psikolojik, sosyal ve ahlâkî boyutları 
mevcuttur. Aşk insanları birleştirir, kaynaştırır ve olgunlaştırır ama öte yandan aşk gündelik dilde en patetik sözcüklerden birisi haline de 
gelebilir. Böyle olduğunda aşk cümlelerimiz arasındaki en yaygın ama en sıradan ve en anlaşılmaz sözcük olarak kaybolup gider. 

Aşkın hakiki anlamlarından giderek yoksun kaldığımız bir çağda yaşıyoruz. Aşkın gündelik yaşamdaki kötü tezahürleri aşk hakkında 
bilgisiz olduğumuz gerçeğini yüzümüze çarpıyor. Kısa süreli, istikrarsız, köksüz, amacından sapmış, menfaat güden ve fedakârlıktan 
kaçınan ilişkilere aşk adını veriyoruz. Oysa aşk esasında tüm varlıklara, güzele, güzelliğe ve dahası en yüce varlığa duyulan yoğun ve aşırı 
sevgidir. 

Aşk kalbin sıkıca sarıp sarmalaması demektir. Sevgilinin varlığının ya da hatırasının sevenin kalbini sarıp kuşatmasıdır. Aşk gönül verme, 
candan sevme ve meftûn olma halidir. Aşk kalpteki daimî bir meyildir. Aşk birlikte ya da ayrıyken sevgiliye uyum göstermektir. Aşk 
sevgilinin ve sevenin emellerinin birlik olması durumudur. Hürmetle hizmet göstermektir. Aşk sevgiliye duyulan gayrettir. Kalbin 
sevgiliden başkasına karşı körleşmesidir. Aşk hareketsiz sükûn, sükûnsuz harekettir. Aşkta kalp sevgiliye doğru şevkle hareketlenir ve 
ancak onun yanında sükûna kavuşur. Aşk kalbin sevgiliye doğru daimi bir hareketi ve onun yanında sükûnudur.

Aşk hayatın merkezinde yer alan yüce bir olgudur. Hayatı idame ettiren en büyük güçtür ve olgunlaşmanın en güzel yoludur. Aşk insanın 
geldiği yer ile gideceği yer arasında sağlam bir ilişki kurarak kemâl noktasına ulaştıran hayat tarzıdır. Bu yüceliği bir kenara bırakıp aşkı 
sadece maddi ve beşerî bir düzeyde düşünmek doğru olmaz. Aşk bizi yüceltmiyorsa ve doğaya, kainata ve yüceliğe yaklaştırmıyorsa 
yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir.
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Aşkın bizi güçlendiren yanları olduğu gibi dengeli yaşanmadığından zayıf düşüren yanları da vardır. Bunun en önemli nedenlerinden 
birisi mizacımıza uygun olmayan aşkların peşinde koşuyor olmamızdır. Aşk mizaca uygun olmalıdır. Aşırı, sapkın, hedefsiz, yönsüz, 
çılgınca yaşanan ilişkiler insanı yüceltmekten ziyade zelil durumlara düşürür. Aşk mutedil bir biçimde ve yaradılışa uygun bir şekilde 
yaşandığı zaman insanı diğer insanlara ve tüm varlıklara yaklaştıran bir yol halini alır.

Aşk bir var oluş bilincidir. Aşk insani varlığımızın özünde mevcuttur. Aşk insanı yüceltir, insana değer katar. Özündeki aşka uygun davranan 
insan iyileşir, hayatı hem iyi hem de güzel görür. Gündelik yaşamda bize değer katmayan, bizi özgürleştirmeyen, bize bir varoluş bilinci 
aşılamayan aşklarla kalplerimizi hırpalayıp duruyoruz.

Aşk insanlar birbirine bağlayarak birlikteliklerini sağlar. Aynı zamanda, kişilik gelişiminde ve ferdiyet kazanmada da inkâr edilemez bir rol 
oynar. Bu açıdan bakıldığında aşk toplumsal değerleri oluşturan, geliştiren ve bizzat toplumu varlık sahnesine çıkaran bir olgudur. Bir 
toplum güvenlik, eşitlik, adalet veya özgürlük gibi değerler üzerine kurulur ama toplumda aşk, sevgi, müşterek hisler ve dayanışma ruhu 
yoksa ayrışma, kutuplaşma ve çözülme ortaya çıkar.

Aşk bir yolculuktur. Önce insanlar arasında başlar. Fakat aşk burada kalırsa amacına ulaşmamış, yolculuğunu tamamlamamış olur. Böyle 
olduğunda sadece vehim gücüyle yaşanan bir duygu, sadece dış duyulara dayanan bir olgu olarak kalır. Aşkın bir yolculuk olduğunu 
unuttuğumuz için sabırsız, aceleci ve yüzeysel ilişkiler karmaşasında kayboluyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed BEDİRHAN 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Türkiye Muhammed Bedirhan Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Marmara 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde aldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, ardından İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de doktorasını tamamladı. Nazarî irfân ve vahdet-i vücûd tartışmaları gibi konularda 
uzman ve yayınları olan Muhammed Bedirhan’ın tasavvuf ve İslâm felsefesi alanlarında bu dilden yapmış olduğu çeşitli tercümeleri 
yayınlanmıştır.

Abdülganî Nablûsî’nin Gâyetü’l-Matlûb fî Mahabbeti’l-Mahbûb İsimli Eseri Bağlamında Sevgi Anlayışı
İslâm’ın ilk asırlarından itibaren çok sayıda Müslüman entelektüel aşkın doğasını açıklamaya çalışır. Başta Kur’ân olmak üzere Hz. 
Peygamber’den intikâl eden hadis mîrâsı, Cahiliyye Dönemi Arap şiiri ve tercüme yoluyla Arap-İslâm dünyasına giren Helenistik kültür bu 
konuda entelektüellere ilham kaynağı olmuştur. Kısa süre içerisinde Müslüman coğrafyada aşkın doğasını açıklamaya yönelik çalışmalar 
yapılmaya başlamış ve bu konuya dair temel eserlerde bölümler kadar müstakil risâle ve mufassal kitaplar kaleme alınmıştır. Bu asırlarda 
aşkın her türü Müslüman entelektüellerin ilgisine konu olur. Bir yanda ilâhî sıfatlar bağlamında Tanrı’nın sevilip sevilmeyeceği tartışılırken 
diğer yanda en dünyevî nesnelere duyulan kösnül meyilin doğası araştırılır. Bir tarafta sûfîler İslam’ın en temel öğretisi olan tevhîdi aşkın 
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doğasıyla bütünleştirerek açıkladılar. Diğer tarafta birtakım şöhret-şiâr fakihler en dünyevî aşk nesnelerini ve en alelade gönül ilişkilerini 
edebî bir çerçeveye oturttular. Filozoflar aşka metafizik bir kaynak buldu, tabipler onu fizyolojik bir hastalığa indirgedi. 

5 ve 6./11 ve 12. yüzyıllara gelindiğinde neredeyse aşkın bütün saltanatı ehl- muhabbetin yani sûfiyyenin eline geçmişti. Bu yüzden 
bu asırlar tasavvufî aşk edebiyatının yükselişine tanıklık etti. Sûfî teorisyenler ve şairler aşkı âlemin varlık nedeni ve arkhesi kabul ettiler. 
Tanrı insanı kendisinin bilinmesine duyduğu ezelî sevgi nedeniyle kendi sûreti üzere yaratmıştı, insan da O’nun suretinde yaratıldığı için 
fıtrî olarak sevme özelliğine sahipti. Bu ontolojiden yola çıkarak Allah’ın kendisinin cemîl olup cemâli sevmesi nedeniyle insan sevgisinin 
her türünün hakîkî sevgi olan Allah’ın cemâle duyduğu aşkın bir mecâzı olduğunu savunan bir güzellik felsefesi tesis ettiler. Onlara göre 
insanın varoluş gayesi Allah’ın bilinmeye duyduğu sevgi olduğu için insan Allah’ı bilmekten uzaklaştığı ölçüde acı ve ıstıraba düşer. 
Bundan kurtulup ebedî mutluluğu elde etmenin tek yolu başını aşkın eşiğine koymaktır. 

17 ve 18. yüzyıllarda yaşamış önemli bir sûfî olan Abdülganî Nablûsî kendi döneminde artık yatışmış olan bu aşk volkanının kalbinin hâlâ 
canlı olduğunu bize gösteren önemli isimlerden biridir. Nablûsî Gâyetu’l-matlûb fî mahabbeti’l-mahbûb isimli eseri ile bize aşkın mecâz 
sahillerinin hakîkat okyanusunun dalgalarıyla nasıl şekillendirildiğini anlatmak ister. Bu nedenle profan aşkın doğasını ve islâm şerîatına 
uygunluğunu tartışır. Aşkın nesnesinin aşk dolayısıyla saf kalması gereğine vurgu yapar. Bu bağlamda uzrî aşkın müstesnâ bir örneği 
olarak literatürde yerini alır.

Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih 
yüksek lisansını bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih Anabilim dalında doktorasını “Aziz Mahmud 
Hüdâyî Külliyesinin Kuruluşu ve İlk Yüzyılı” başlıklı teziyle tamamlamıştır. UNC-Chapel Hill’de Orta Doğu ve Müslüman Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi’nde başkan yardımcısı olarak çalışmıştır (2006-2010). UNC-Chapel Hill’de Turkish Studies Programı’nı kurmuş 
(2009) ve Aralık 2013’e dek programın hocalığı görevini sürdürmüştür.

Araştırma alanları, Osmanlı Müesseseler Tarihi, Medeniyet Tarihi, Tasavvuf Araştırmalarında Yöntem konularıdır. 

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde Dr. Öğr. Üyesidir. 

Aşk Medeniyeti: Vakıf Müessesesi ve Vakıf Kurma Kültürü
Hz. Muhammed’in miracına dayandırılan soyut ideal ve fikirleri benimseyip, somut delilleriyle günlük hayatlarında yaşayanlar, beşeriyetin 
hafızasına kaydolmuş “halka hizmet Hakk’a hizmet” prensibiyle muhtaçlara minnetsiz emek sunan bir aşk medeniyeti kurmuşlardır. 

Bizzat şahıslarında tecrübe ettikleri bu ideal ve fikirleri vakıf müesseseleriyle yaşatmışlardır. Târihî zaviyeden, bu anlayış sahiplerinin 
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dayanışmacı, paylaşımcı ve fedâkârlık ekseninde bir “iman ve yaşama üslûbu” halinde dönüştürdükleri ahlâkî bakış açısı aşk medeniyetinde 
varlık bulmuştur. 

Vakıfların varlık ve hizmetleri, Selçuklu ve Osmanlı asırlarından itibaren Kur’ân-ı Kerîm’in belirlediği veçhile güzel ahlâkı yaşayanlar 
sayesinde devam etmektedir. Kur’ân âyetlerini ve Hz. Peygamberin hadislerini inşa ettikleri camilerde en zarif şekilde işlemişlerdir. 

Prof. Dr. Reşat Öngören
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

1963 yılında Ünye’de doğdu. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı’nda 1990’da Yüksek Lisans’ını, 1996’da da Doktora’sını tamamladı. 1996-2000 yılları arasında 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) Tasavvuf araştırmacısı olarak çalıştı. Ocak 2001’de İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Kasım 2001’de Doçent, Kasım 2007’de Profesör oldu. 2004-2005 ve 2005-2006 
eğitim-öğretim dönemlerinde Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Sahasıyla ilgili hazırladığı 
pek çok makale, tebliğ, ansiklopedi maddesi ve kitap bölümleri yayımlanan Reşat Öngören’in Osmanlılar’da Tasavvuf: Anadolu’da 
Sûfîler Devlet ve Ulemâ (İstanbul 2000, 2003, 2012, 2016) ile Tarihte Bir Aydın Tarîkatı Zeynîler ([İstanbul 2003], Âlimlerin Gözdesi 
Bir Tarikat: Zeyniyye, İstanbul 2012) isimli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca İSAM tarafından yayınlanan İslam Ansiklopedisi (DİA), 
Tunus’ta neşredilen Mevsûatu a‘lâmi’l-ulemâi ve’l-udebâi’l-Arabi ve’l-müslimîn isimli Arapça ansiklopedi ve İran’da neşredilen 
Dânişnâme-i İslâm isimli Farsça ansiklopedi için maddeler hazırladı. Halen 17 Haziran 2019 tarihinde göreve başladığı Üsküdar 
Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

OSMANLILAR’DA AŞK-I İLÂHÎ ANLAYIŞININ TEMELLERİ
Osmanlılar döneminde kaleme alınan aşk-ı ilâhî konulu eserlerin çokluğu, bu dönemde tasavvuf anlayışının temel niteliği hakkında fikir 
vermektedir. Tasavvuf tarihinde Osmanlılar öncesi aşk-ı ilâhî konusunu ilk defa etraflı bir şekilde ele alan Sevânihu’l-uşşâk adlı eseriyle 
Ahmed Gazzalî (ö.520/1126) olmuş, ondan sonra bu anlayış Aynü’l-kudat Hemedânî (ö. 525/1131), Senâî-yi Gaznevî (ö. 525/1131 [?]), 
Ruzbihân-ı Baklî (ö. 606/1209), Ferîdüddin Attar (ö. 618/1221), İbnü’l-Fârız (ö. 632/1235), Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî (ö. 672/1273), 
Fahreddîn-i Irâkī (ö. 688/1289) gibi etkili sufilerin yeni eserleriyle devam etmiştir.

Osmanlılar’a aşk-ı ilâhî anlayışı İbnü’l-Fârız, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, Fahreddin Irâkî gibi sufilerin eserleri üzerinden geçmiş, zamanla 
bu vadide pek çok yeni eser kaleme alınmıştır. Âlim sûfîler tarafından vücuda getirilen bu yeni literatürde aşk ile ilgili dikkat çeken husus, 
özellikle Ruzbihân-ı Baklî’nin Abheru’l-âşıkîn isimli eserinde belirgin olan beşerî/mecâzî aşktan hakkikî aşka geçiş teması olmuştur. Bu 
tebliğde ilgili literatüre işaret edilerek geçmişten Osmanlıya taşınan ve Osmanlılar döneminde ele alınan aşk anlayışının temel nitelikleri 
ortaya konulacaktır.
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International Symposium

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Dilek Güldütuna
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Hatice Dilek Güldütuna, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde 
Anesteziyoloji ihtisasını tamamladı. Frankfurt’ta Prof. Fuat Sezgin’in Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nde üç senelik Arapça 
eğitimini bitirdi. 2005-2011 yılları arasında Frankfurt Johan Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde İslam Din Bilimi, Yahudi-Hristiyan 
Din Bilimi ve Felsefe tahsilini tamamladı. Aynı üniversitede İbn Arabi’de Harf Sembolizmi konusunda Yüksek Lisans ve Ken’an 
Rifai’de Hakk’ın Aynası Olarak Kadın (Konstruktionen des Weiblichen bei Ken’an Rifai: Das Weibliche als Spiegel der göttlichen 
Wirklichkeit) başlıklı Doktora çalışmasını yaptı. Halen, Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde Tasavvuf alanında 
dersler vermektedir. Sembolizm, İbn Arabi’de Harf sembolizmi, İslam tasavvufunda kadının rolü ve sembol olarak dişilik ve erkeklik, 
İslam kültürünün düşünce ve bilimler tarihindeki rolü ve batıdaki etkileri gibi konular başlıca ilgi alanlarını teşkil etmektedir.

Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde İlâhî Güzelliğin Müşâhedesi
Sâmiha Ayverdi, ömrü boyunca hakikî güzel olanı görmek ve göstermek yolunda pek çok eser vermiş bir  mutasavvıf ve yazardır. Aşkın 
kemâl halinde insan kendine, insanlara ve Allah’a karşı vazife ve mesuliyetlerini idrak eder. Ayverdi, kültür, sanat,  ahlâk, âile vb. her alanda 
madde ile mânânın elele vermesi lüzumuna dikkat çekerek eserlerinde kendi ifadesiyle “karanlıklara tan etmeden edep ve saygı ile 
aydınlığa doğru süzülüp gitme” yollarını anlatmıştır. 

Prof. Dr. Nimetullah Akın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Çanakkale, Türkiye

Prof. Dr. Nimetullah AKIN 1970 Erzurum doğumlu. 1993’te Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 Marmara 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir alanından yüksek lisans, 2002 Almanya Heidelberg Üniversitesi İslam Bilimleri alanında doktora 
yaptı. 2003 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. İlahiyat Fakültesinde hadis bilim dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı. 
2014 yılında Doçent, 2020 yılında profesör oldu. Halen Fakülte dekanlığı görevini yürütmektedir.

HZ. PEYGAMBER ALEYHİSSELÂMIN DİLİYLE SEVGİNİN BOYUTLARI
Hz. Peygamber Efendimiz, 23 senelik peygamberliği boyunca vahyin ışığında şekillenen tavır ve davranışlarıyla, cahiliye Arap toplumunu, 
karıncayı dahi incitmekten sakınan bir sahabe kitlesine dönüştürmüştür. Canı cananı incitmekten sakınan böyle bir kitlenin yetişmesinde 
elbette Hz. Peygamber’in mesajını tevhid dengesi içinde sevgi ve muhabbet diliyle vermesi ve hedef kitlesini birbiriyle kardeş ilan 
etmesinin önemli etkisi vardır. 
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uluslararası sempozyum

M E C A Z D A N  H A K İ K A T E

Hz. Peygamber Aleyhisselâm söz ve eylemlerini dikkatle okuduğumuzda onun sevginin birçok boyutuna işaret ettiğini ve sevgiyi hem 
birey hem de toplum açısından belli kategorilerde dile getirdiği görülebilir. En alt kategoride sevginin selamet (İslam) boyutuna vurgu 
yapmış ve Müslümanı dilinden ve elinden kimsenin zarar görmediği kişi olarak tarif etmiştir. Daha sonra Emanet (İman ve İsar) boyutuna 
değinmiş ve mümin kişinin kardeşini sevmedikçe cennete ulaşamayacağına dikkat çekmiştir. Yine Meveddet, (eşine saygı ve sevgi), 
ibadet (İlahi Aşk) boyutları da ayrıca üzerinde durulması gereken önemi haizdir. 




